UCHWAŁA NR LVII/663/2006
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 września 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Na podstawie art. 5a, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441
i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz § 220-230 Statutu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski, przyjętego uchwałą Nr XIII/131/2003 Rady Miejskiej
w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 września 2003 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 listopada 2003 r. Nr 241 poz. 2292)
uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić na terytorium Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski konsultacje z jej mieszkańcami, zwane w dalszej części
uchwały „konsultacjami społecznymi”.
2. Celem konsultacji społecznych będzie uzyskanie przez organy
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zwanej w dalszej części uchwały „Gminą”,
opinii jej mieszkańców w przedmiocie celowości powstawania na terenie
Gminy
dalszych
wielkopowierzchniowych
obiektów
handlowych
(supermarketów lub hipermarketów).
3. Konsultacje społeczne zmierzają do uzyskania odpowiedzi na
następujące
pytanie:
„Czy
władze
samorządowe
Ostrowca
Świętokrzyskiego powinny w zakresie swoich kompetencji
podejmować decyzje, które skutkować będą pojawieniem się na
terenie miasta nowych obiektów handlowych o powierzchni
sprzedażowej powyżej 2000 m2”.
§ 2. Wynik konsultacji społecznych
opiniodawczy dla organów Gminy.

będzie

posiadał

walor

§ 3. 1. Konsultacje społeczne odbędą się w formie bezpośredniej –
poprzez osobiste składanie podpisów przez mieszkańców na listach
konsultacyjnych, które będą wyłożone w co najmniej 6 punktach
konsultacyjnych – miejscach określonych przez Prezydenta Miasta.
2. Listy konsultacyjne będą zawierały pytanie, o którym mowa
w § 1 ust. 3, oraz alternatywne odpowiedzi „TAK”, „NIE” i „NIE MAM
ZDANIA”, a mieszkańcy miasta dokonują wyboru jednej ze wskazanych
wyżej odpowiedzi potwierdzając swój wybór własnoręcznym podpisem na
liście konsultacyjnej.

§ 4. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach
5 – 16 luty 2007 r.
2.
Mieszkańcy
Gminy
Ostrowiec
Świętokrzyski
zostaną
poinformowani o wynikach konsultacji społecznych w terminie 30 dni od
daty ich zakończenia, poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz
w prasie lokalnej.
§ 5. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na zasadach
i w trybie określonym w Dziale XI Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, w tym zwłaszcza poprzez wyznaczenie szczegółowego
kalendarza czynności konsultacyjnych, obwodów konsultacyjnych oraz
pełnomocników do spraw konsultacji.
§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w prasie
lokalnej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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