ZARZĄDZENIE Nr 97/2019
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 11 lipca 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Konina w sprawie
nadania nazwy bulwarowi nadwarciańskiemu w Koninie

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz Uchwałą nr 395 Rady
Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Konina oraz Uchwały nr 158 Rady Miasta Konina z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca
2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy
bulwarowi nadwarciańskiemu w Koninie,
2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu uzyskanie
opinii

mieszkańców

Miasta

Konina

w

sprawie

nadania

nazwy

bulwarowi

nadwarciańskiemu.

§ 2.
Konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od 15 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

§ 3.
Zasięg terytorialny konsultacji, o których mowa w § 1 obejmuje obszar Miasta Konina.

§ 4.
1. Konsultacje będą prowadzone za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej oraz
poprzez badanie ankietowe.
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Konina.

§ 5.
W okresie od 15 lipca 2019 r. do 21 lipca 2019 r. mieszkańcy Miasta Konina będą mogli
zgłaszać propozycję nazwy bulwaru nadwarciańskiego za pomocą miejskiej platformy

internetowej oraz w biurze obsługi interesanta, w postaci papierowej według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3.

§ 6.
1. Prezydent Miasta Konina, dokona oceny zgłoszonych propozycji i wybierze maksymalnie
pięć propozycji, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Miasta Konina
w okresie od 22 lipca 2019 r do 31 lipca 2019 r.
2. Głosowanie odbędzie się z wykorzystaniem miejskiej platformy internetowej oraz
poprzez złożenie wypełnionej ankiety, stanowiącej załącznik nr 2, w biurze obsługi
interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie.

§ 7.
Uczestnicy konsultacji – mieszkańcy Miasta Konina, zostaną poinformowani o konsultacjach
poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Konina, na stronie
internetowej Miasta Konina, poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Koninie oraz poprzez System Informacji Miejskiej.

§ 8.
Podsumowanie konsultacji zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Konina, na stronie internetowej Miasta Konina oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Koninie.

§ 9.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Katastru.

§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

