ZARZĄDZENIE NR 19.2020
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra.
Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
1)
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz § 4 pkt 1, § 5 ust. 1, § 8 pkt 2, § 10 pkt 2 i 3 uchwały
nr XLIII.356.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.
2)
335 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany
granic miasta Zielona Góra polegającej na:
1) wyłączeniu części obszaru Gminy Świdnica- w obr. 11 działek nr: 456/3, 456/5, 889/3, 868/4,
868/5, 868/6, 889/4, 894/2, 457, 895/2, 895/1, 896/1, 896/2, 455, 907/1, 907/3, 908/1, części działki
nr 456/4 o pow. 0,423 ha przewidywanej do wydzielenia i włączeniu go do terytorium Miasta
Zielona Góra- sołectwa Ochla;
2) wyłączeniu części obszaru Miasta Zielona Góra w sołectwie Jeleniów, w obr. 48 działek nr: 36/1,
35/1, 34/1, 34/2, 33/3 i 32/1 i włączeniu go do terytorium Gminy Świdnica.
2. Graficzne przedstawienie obszarów określonych w ust. 1:
1) pkt 1 zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) pkt 2 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2. 1. Ustala się termin konsultacji społecznych od dnia 24 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego
2020 r. przeprowadzonych w:
1) poniedziałek, wtorek, środę w godz. 9.00 - 14.00;
2) czwartek, piątek w godz. 14.00 – 19.00.

2. Kalendarz czynności związanych z konsultacjami społecznymi określa załącznik nr 3 do
zarządzenia.
§ 3. 1. Określa się, że konsultacje społeczne odbędą się w formie badania opinii mieszkańców
z wykorzystaniem formularza ankietowego zwanego dalej „ankietą konsultacyjną”.
2. Wzór formularza ankiety konsultacyjnej stanowią załączniki nr 4 i nr 5 do zarządzenia.
3. Mapy określające proponowaną zmianę granic miasta Zielona Góra będącą przedmiotem
konsultacji społecznych, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia, będą dostępne w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w punktach konsultacyjnych.

1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309,1571,1696 i 1815.
Zmiana tekstu wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 663.
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§ 4. Formularze ankiet konsultacyjnych wraz z mapami, o których mowa w § 3 ust. 3, udostępnia
się

w formie

elektronicznej

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

pod

adresem:

http://bipdzielnica.zielonagora.pl/, zakładka: konsultacje.
§ 5. Formularze ankiet konsultacyjnych w formie papierowej udostępnia się i wydaje w punktach
konsultacyjnych:
1) budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 - pok. 207w dniach i godzinach pracy urzędu,
2) świetlicach w sołectwach na obszarze określonym do przeprowadzenia konsultacji społecznych
zgodnie z odrębnymi przepisami.
- w ustalonym terminie konsultacji społecznych zgodnie z § 2 zarządzenia.
§ 6. Wypełnione w formie papierowej ankiety konsultacyjne mieszkańcy mogą złożyć tylko raz
w wybranym punkcie konsultacyjnym w ustalonym terminie konsultacji społecznych.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra;
2) na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława

Dąbrowskiego 41;
3) na tablicach ogłoszeń w sołectwach na obszarze określonym do przeprowadzenia konsultacji

społecznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki
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załącznik nr 1
do zarządzenia nr 19.2020
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 17 stycznia 2020 r.
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załącznik nr 2
do zarządzenia nr 19.2020
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 17 stycznia 2020 r.
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załącznik nr 3
do zarządzenia nr 19.2020
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 17 stycznia 2020 r.

Kalendarz czynności związanych z konsultacjami
L.p.

Przedmiot czynności konsultacyjnej

Data wykonania

podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom zarządzenia nr
1)

19.2020 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 17 stycznia
1
2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

do 20 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra.
2)

3)

powołanie komisji do przeprowadzenia konsultacji oraz
2
określenie wzoru protokołu przebiegu konsultacji
podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw
obszaru konsultacji zgodnie z odrębnymi przepisami

4)

przeprowadzenie konsultacji społecznych
3
w formie ankiety konsultacyjnej

5)

sporządzenie przez komisję protokołu przeprowadzonych
4
konsultacji i przekazanie Prezydentowi Miasta Zielona Góra

do 31 stycznia 2020 r.

do 30 stycznia 2020 r.
od 24 lutego 2020 r.
do 28 lutego 2020 r.
do 10 marca 2020 r.

przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Radzie
Miasta protokołu przeprowadzonych konsultacji i podanie do
6)

publicznej wiadomości
5
poprzez ogłoszenie na tablicy

do 31 marca 2020 r.

informacyjnej Urzędu Miasta, na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej oraz w sołectwach przeprowadzających konsultacje
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załącznik nr 4
do zarządzenia 19.2020
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 17 stycznia 2020 r.

ANKIETA KONSULTACYJNA
w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra*
Treść pytania:

Czy jesteś za zmianą granic Sołectwa Ochla polegającą na włączeniu do
Sołectwa Ochla części obszaru Gminy Świdnica?

jestem ZA zmianą granic
jestem PRZECIW zmianie granic

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej kratce znaku X

*

Mapa określająca proponowaną zmianę granic sołectwa Ochla dostępna w punkcie konsultacyjnym
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załącznik nr 5
do zarządzenia 19.2020
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 17 stycznia 2020 r.

ANKIETA KONSULTACYJNA
w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra*
Treść pytania:

Czy jesteś za zmianą granic Sołectwa Jeleniów polegającą na wyłączeniu
części obszaru sołectwa Jeleniów i włączeniu do Gminy Świdnica?

jestem ZA zmianą granic
jestem PRZECIW zmianie granic

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej kratce znaku X

*

Mapa określająca
konsultacyjnym

proponowaną

zmianę

granic

sołectwa

Jeleniów

dostępna

w

punkcie
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