Zarządzenie Nr 1481.2017
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
z dnia 05.01.2017 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Uchwały Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2017 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późń. zm.), Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2014 r. poz 4632) zarządzam,
co następuje:
§1
[Przedmiot konsultacji]
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy
Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2017 rok.
2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu uzyskanie opinii
mieszkańców miasta, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.
§2
[Zasięg konsultacji]
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

1.

2.

3.

§3
[Formy konsultacji]
Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:
a) Przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami,
b) Zbieranie pisemnych/elektronicznych uwag mieszkańców.
W przypadku formy konsultacji określonej w ust. 1 pkt a) planuje się przeprowadzić 2 spotkania
informacyjne podczas, których zostanie zaprezentowany Model DBP 2.0. Spotkania odbędą się
w dniu 19.01.2017 o godzinie 14:00 oraz o godzinie 17:00.
Zbieranie pisemnych/elektronicznych uwag mieszkańców, o których mowa w ust. 1 pkt b)
odbywać się będzie przez upublicznienie zapisów Uchwały na: www.dabrowa-gornicza.pl,
www.bip.dabrowa-gornicza.pl,
www.konsultacje.idabrowa.pl
oraz
wskazanie
komórki
organizacyjnej, w której można uzyskać dodatkowe informacje wraz z możliwością zapoznania
się z Uchwałą.

§4
[Termin rozpoczęcia konsultacji i czas ich trwania]
1. Konsultacje, o których mowa w § 1, poprzedzone będą akcją informacyjną prowadzoną przez cały
okres trwania konsultacji.
2. Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się 10.01.2017 roku od dnia opublikowania
informacji o rozpoczęciu konsultacji w źródłach, o których mowa w § 3 ust. 3. potrwają
do 27.01.2017r.
3. Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który zostanie podany do publicznej wiadomości
w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu poprzez zamieszczenie
go na stronie www.konsultacje.idabrowa.pl oraz poprzez udostępnienie w Wydziale Organizacji
Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna
21, III piętro, pok. 327.

§5
[Komórki organizacyjne odpowiedzialne za konsultacje]
Komórką odpowiedzialną za przedmiotowe konsultacje jest Wydział Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

