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ZARZĄDZENIE NR 324
PREZYDENTA OLSZTYNA
z dnia 23 września 2021 r.


o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu pn. „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania”.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1057) oraz  § 3 ust. 1 załącznika do uchwały nr XXXIV/605/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn oraz jego obszaru funkcjonalnego  zarządzam co następuje:

§ 1. Polecam przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu pn. „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania”.

§ 2. 1. Celem konsultacji społecznych, o których mowa w § 1., jest aktywne zaangażowanie się mieszkańców oraz partnerów w proces przygotowywania dokumentu, a tym samym zapoznanie uczestników konsultacji z projektem Strategii oraz zebranie uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich.
2. Konsultacje odbędą się w terminie od 24.09.2021 r. do 29.10.2021 r.
3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Olsztyn.
4. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju podmiotami uczestniczącymi w konsultacjach strategii rozwoju ponadlokalnego będą: sąsiednie gminy i ich związki, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, mieszkańcy gmin oraz właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
5. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:
	co najmniej jedno spotkanie z mieszkańcami umożliwiające zdobycie wiedzy na temat projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania,

zebranie opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną,  
	zamieszczenia podstawowych informacji na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu oraz Facebooku Miasta Olsztyna,
	przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym działającym 
na terenie Gminy Olsztyn. 


§ 3. W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z pandemią COVID-19 ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje się możliwość prowadzenia konsultacji w formule on-line poprzez dostępne, darmowe platformy komunikacji.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich oraz Dyrektorowi Biura Prezydenta i Dialogu Obywatelskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


             Prezydent Olsztyna	

     Piotr Grzymowicz


