ZARZĄDZENIE NR 169.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dot. zagospodarowania terenu położonego
w sąsiedztwie ulic Jana Pawła II, kard. S. Wyszyńskiego oraz Mariampolskiej i graniczącego z wodami
Jeziora Ełckiego
Na podstawie § 2 pkt. 2 lit. b uchwały nr XXXVI.350.2013 Rady Miasta Ełku z 29 października 2013 r.
w sprawie określania trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ełku,
Prezydent Miasta Ełku zarządza, co następuje:
§ 1. Przedmiot konsultacji społecznych. Ogłaszam konsultacje dot. zagospodarowania terenu położonego
w sąsiedztwie ulic Jana Pawła II, kard. S. Wyszyńskiego oraz Mariampolskiej i graniczącego z wodami Jeziora
Ełckiego.
§ 2. Cel konsultacji społecznych. Celem konsultacji społecznych jest określenie potrzeb mieszkańców
osiedla Jeziorna w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wyszyńskiego oraz
lokalizacji niepublicznej szkoły podstawowej w obrębie posesji kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego, przed
przystąpieniem do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk –
Wyszyńskiego”, do którego Rada Miasta Ełku przystąpiła uchwałą nr IV.35.2019 z dnia 27 lutego 2019 roku.
§ 3. Uczestnicy oraz zasięg terytorialny konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne dotyczą miasta
Ełk i mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe,
przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu miasta.
§ 4. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1,
zostaną przeprowadzone w okresie od 3 do 24 czerwca 2019 r.
§ 5. Formy i zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych
1. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:
a) Forma pośrednia:
- przekazanie Prezydentowi Miasta Ełku pocztą tradycyjną lub osobiście wypełnionej ankiety w czasie
trwania konsultacji, na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
- przekazanie opinii przy pomocy poczty elektronicznej, w czasie trwania konsultacji – przesłanie ankiety
na adres e-mail um@um.elk.pl .
b) Forma bezpośrednia – przekazanie opinii podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 13 czerwca
2019 r. w godzinach 14.00 – 17.00 na skwerze księdza Foksa przy ul. Jana Pawła II.
2. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
3. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Aneta
Brylowska, Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 87 732 62 59, e-mail:
a.brylowska@um.elk.pl.
4. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób, organizacji i podmiotów w nich
uczestniczących.
5. Z konsultacji społecznych sporządzony zostanie raport, który będzie przekazany do Rady Miasta Ełku,
upubliczniony w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.
§ 6. Wykonanie zarządzenie zleca się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz
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