
ZARZĄDZENIE NR 2/2019
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących projektu 
Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 
poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz Uchwały Nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 
28 sierpnia 2014 r. w sprawie „Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa” 
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 8 września 2014 r. poz. 3260) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących projektu 
uchwały w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny, zwanych dalej „konsultacjami”.

§ 2. Celem konsultacji jest:

1) włączenie mieszkańców w proces zarządzania Miastem,

2) poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie,

3) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla proponowanych rozwiązań,

4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

§ 3. Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii, uwag lub propozycji mieszkańców Miasta dotyczących projektu 
dokumentu, o którym mowa w § 1 w formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania 
formularza konsultacyjnego.

§ 4. Konsultacje będą miały charakter ogólnomiejski i odbędą się w okresie od 04.01.2019 r. do 13.01.2019 r.

§ 5. 1. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta 
Bełchatowa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta Bełchatowa

Mariola Czechowska
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2019

Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 3 stycznia 2019 r.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczące projektu uchwały w sprawie 
Bełchatowskiej Karty Rodziny

1. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny przeprowadzone 
zostaną w okresie od 04.01.2019 r. do 13.01.2019 r. i mają one zasięg ogólnomiejski.

2. Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii, uwag lub propozycji mieszkańców Miasta dotyczących dokumentu, 
o którym mowa w ust. 1 w formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza 
konsultacyjnego.

3. Projekt uchwały w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny,  udostępniony będzie:

- na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa pod adresem internetowym www.belchatow.pl ,

- w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.belchatow.bip.gov.pl  w zakładce ogłoszenia,

- w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, budynek B, pok. 12-13 
w godzinach pracy Urzędu.

4. Opinie, uwagi lub propozycje należy składać w formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną, z możliwością 
wykorzystania formularza konsultacyjnego, który będzie dostępny do pobrania:

- na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa pod adresem internetowym www.belchatow.pl ,

- w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.belchatow.bip.gov.pl  w zakładce ogłoszenia,

- w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, budynek B, pok. 12-13 
w godzinach pracy Urzędu.

5. Opinie, uwagi lub propozycje do  ww. projektu uchwały można przekazywać:

- drogą elektroniczną na adres: pz@um.belchatow.pl,

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia, ul. Kościuszki 
1, 97 - 400 Bełchatów,

- bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej na parterze Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 w godzinach pracy 
Urzędu.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2019

Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 3 stycznia 2019 r.

Formularz konsultacji społecznych dotyczący projektu uchwały w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny

I.  Pozycje, opinie lub uwagi do projektu uchwały  w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny: 

Lp. Obecny zapis w projekcie uchwały 
w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny

Uwagi do obecnego 
zapisu, nowe brzmienie 
zapisu, lub propozycje 
dodatkowych zapisów

Uzasadnienie zmian

1.
2.

II.  Opinia o projekcie uchwały w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny wraz z uzasadnieniem:

a) pozytywna,

b) trudno powiedzieć,

c) negatywna,

- proszę podkreślić wybraną odpowiedź.

................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz

..........................................................................

Uwagi, propozycje i opinie na formularzu konsultacji zgłoszone anonimowo nie będą rozpatrywane.
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