Zarządzenie nr 374/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 10 listopada 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ostrołęki w przedmiocie
Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030 roku

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 i § 6 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 644/LXV/2014 Rady
Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych na terenie Miasta Ostrołęki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 9775), w związku
z uchwałą Nr 489/L/2021 Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2021 r. poz. 8803) postanawia się, co następuje:

§1
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji o zasięgu ogólnomiejskim z mieszkańcami miasta
Ostrołęki.
2. Celem konsultacji będzie wyrażenie opinii, złożenie uwag i propozycji dotyczących
opracowania strategii rozwoju miasta.
3. Materiały dla celów konsultacji społecznych, w tym ankiety, o których mowa w §3 ust 1 lit.
a) i b) umieszczone będą na stronie internetowej bip.um.ostroleka.pl w zakładce Urząd
Miasta → Konsultacje społeczne.
§ 2.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 12.11.2021 r. do dnia 26.11.2021 r.
§ 3.
1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:
a) ankietyzacji mieszkańców, w tym poprzez formularz interaktywny dostępny na stronie
internetowej bip.um.ostroleka.pl,
b) ankietyzacji mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, w tym poprzez formularz
interaktywny dostępny na stronie internetowej,
c) ankietyzacji średnich i dużych przedsiębiorstw,
d) ankietyzacji uczniów miejskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
e) ankietyzacji klientów Urzędu Miasta Ostrołęki.
2. Ankiety w wersji interaktywnej, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) można wypełniać
w terminie od dnia 12.11.2021 r. do dnia 26.11.2021 r.
3. Ankiety w wersji papierowej, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) dostępne będą w terminie
określonym w § 2 w następujących lokalizacjach:
a) Punkt podawczy Urzędu Miasta Ostrołęki, pl. Gen. J. Bema 1, Ostrołęka,
b) Punkt podawczy Urzędu Miasta Ostrołęki, ul. Kościuszki 45, Ostrołęka,
c) Budynek Ostrołęckiego Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23, Ostrołęka,
d) Budynek Parku Wodnego w Ostrołęce, ul. Witosa 3, Ostrołęka,

e) Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, Ostrołęka,
f) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Hallera 12, Ostrołęka.
4. Wypełnione ankiety, o których mowa w ust. 3 należy dostarczyć w jeden z poniższych
sposobów:
a) osobiście na jeden z adresów wskazanych w ust. 3,
b) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Ostrołęki,
c) pocztą elektroniczną (skan lub zdjęcie ankiety) na adres: um@um.ostroleka.pl.
§ 4.
Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Planowania i Zintegrowanego
Rozwoju.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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