UCHWAŁA NR LXVIII/835/2018
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 5 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych
z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.,
w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4. pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) w sprawie aktualizacji Regulaminu Konsultacji Społecznych co najmniej raz na
cztery lata”.
2. § 6. otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Do końca roku kalendarzowego Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. sporządza
Plan Konsultacji Społecznych na kolejny rok kalendarzowy, tj. listę tematów, które
zostaną poddane konsultacjom społecznym w kolejnym roku kalendarzowym
z inicjatywy Miasta.”.
3. Uchyla się § 7.
4. § 8. otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przyjmuje zarządzeniem Plan Konsultacji
Społecznych i podaje go do publicznej wiadomości.”.
5. § 10. otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Procesy konsultacji społecznych, o przeprowadzeniu których zdecydowano
w ciągu roku kalendarzowego, są wprowadzane na bieżąco do Planu Konsultacji
Społecznych”.
6. § 21. pkt. 3) otrzymuje brzmienie:
„3) harmonogramie konsultacji z wydzielonym i wskazanym czasem co najmniej 10 dni
roboczych na przeprowadzenie przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. akcji
informacyjnej oraz zapoznanie się przez mieszkańców z materiałami
informacyjnymi. Rozpoczęcie akcji informacyjnej powinno nastąpić najpóźniej
z dniem rozpoczęcia konsultacji.”.
7. § 32. otrzymuje brzmienie:
„§ 32. Informacja o terminie i miejscu spotkań publicznych, o których mowa w §
30 pkt 1 i 2, podawana jest do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem nie krótszym
niż 7 dni poprzez co najmniej publikację na oficjalnym serwisie miejskim oraz
przesłanie do co najmniej trzech lokalnych środków przekazu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta
Sebastian Pieńkowski
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