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ZARZADZENIE NR 85/2018
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2018 I.
w sprawie zarzadzenia og6lnogminnych konsultacji z mieszkaricand gminy Drawsko

Pomorskie

Na podstawie  art.  4a ust.  1  ustavy z dnia 8  marca  1990  I.  o samorzqdzie gminlym
@z.U.   z2018  r.,  poz.   994  i  poz.   1000)   iUchwaly  Nr  XLIX/446/2014  Rady  Miejskiej
wDrawsho   Pomorskim   zdnia   27   marca   2014   r.   wsprawie   okreflenia   zasad   itrybu
przeprowadzania    kousultacji    z mieszkaricami    gminy    Drawsko    Pomorskie    (Dz.    Urz.
Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego z 2014 I. poz. 2063) zarzedza sic) co nastepuje:

§1. Zarzqdza   sis   przeprowadzenie   og61nogminnych   kousultacji   z mieszkaricahi   gminy
Drawsko  Pomorskie  odnoSnie  wlapzenia  cz?Sci   obszaru  znoszonej   gminy  Ostrowice  do
tor)rforium   gminy   Drawsko   Pomorskie,   w   spos6b   okreSlony   w   zalapzhiku   graficzny-
bedacym zalapznikiem numer 1 do niniejszego zarzadzenia.

§2. Wyznacza   si?   Refierat   Promocji   Urzedu   Miejskiego   wDrawsrfu   Pomorslchn   jcko
odpowiedzialny  za  organizacje  i przeprowadzenie  konsultacji  na  terenie  gminy  Drawsko
Pomorskie.

§3. Kousultacje    beda    przeprowadzone    z mieszkaricami    gminy    Drawsko     Pomorskie
wterminie od 21  czerwca 2018 r. do 5 1ipca 2018 r.

§4. Kousultacje bedq przeprowadzone w formie anonimowego badania poprzez unlieSZCZenie
zagadnienia do  kousultacji  o  treSci:: "Czy jesteS  za wlqczeniem  czeSci  obszaru znoszonej
gminy  Ostrowice  do  terytorium  gminy  Drawsko  Pomorskie  w  spos6b  okeeSlony  w
zalqczniha  graficznym?" na  stronie  intemetowej  gminy  Drawsko  Pomorskie,  Ira  tat,1icy
ogloszeh w siedzibie Urzedu Miejskiego  w Drawsrfu Pomorskim  i na tablicach ogloszeh na
terenie gminy Drawsko Pomorskie, a potem przyjmowanie opinii za pomoca:

1)  \vypelnienia przez  mieszkahc6w  gminy  Drawsko  Pomorskie  elektronicznej  anonimowej
Ankiety konsultacyjnej  w formie  sondy wedfug wzoru stanowiacego  zalapznik nunler 2  do
niniej szego zarzqdzenia, dost?pnej na stronie w\-r.drawsko.Dl ;

2) skladanych na piSmie w Urzedzie Miejskim w Drawsfu Pomorskim pok.  1 17 (Infiormacja)
anonimo\vych  Ankiet  kousultacyjnych,  o kt6rych  mowa  w pkt  1,  dostepnych  do  pobrala
w Urzedzie Miejskim w Drawsrfu Pomorskim pok.  1 17 (Informacja).

§5. WyraZenie    opinii    wkonsultacjach   polega6    bedzie    na   zaznaczeniu   znakiem   ,JC"
w odpowiedriej  rubryce  Ankiety  kousultacyjnej,  o kt6rej  mowa w?4  ,yes/efire  zcz,,,  ,yes/e77€
I,rzeciv",  a w prz)padku  wysaZania  opinii  za pomoca  elekeronicznego  formularza  Ankiety
kousultacyjnej - polega6 bedzie na zaznaczeniu analogicznej opcji formularza.

§6. Postanawia           si?           o zawiadomieniu           mieszkaric6w           gminy           Drawsko
Pomorskie  o przeprowadzeniu konsultacji na 7 dni przed terminem ich roxpoczecia poprzez
ogloszenie  na  stronie - intemetowej  gminy  Drawsko  Pomorskie  oraz  na  tat)1icach  ogloszeh
w siedzibie  Urzedu  Miejskiego  w Drawsku  Pomorskim  i na  tablicach  ogloszeh  na  terenie
gminy Drawsko Pomorskie.

§7. W)miki  kousultacji  zostanq  przedlozone  Redzie  Miejskiej  w Drawsku  Pomorskinl  na
najblizszej sesji po zakohczeniu kousultacji.



Zalqcznik graficzny
PROPONOWANY  PODZIAt. GMINY  OSTROWICE

POMIgDZY  GMINY  DRAWSKO  PC)MORSklE  I  Z|Ot:|Et6lEC.

., t<-_          t

Z&atqF=nd nr 1 de zaTZ&rfenm N85h2018
8uT"St- Dro;wh PaTasrskeg®

=drm 14c=e- `2O18 r_

Legenda
€ gra»jce cz¢sci grrtiny Ostrowice

prop®now3»e dO WtqCZenia
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Legenda
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Zalqc=nik nr 2 do =arzqd=enia Nr16l/20 18

Burmistrza Drowsha P omorskiego
= dnia l4 cze")ca2018 r.

Ankieta konsultacyjna

TreS6 pytania:

"Czy jesteS za wlaczeniem czeSci obszaru znoszonej gminy Ostrowice do terytorium
gminy Drawsko Pomorskie w spos6b okeeSIony w zalaczniku grafficznym?99*

Je.stem za

* - znakiem x zaznacz wlaSciwe pole

Zalapznik graflCZny Znajduje Sic na OdWrOCie ankiety

Jestem przeciw

Zalclc=nik nr 2  do =ar=qd=enia NrI61/201 8

Burmistr=a Drowska P omorshiego
= dnia 14 c=erwca2018 r.

Anldeta konsultacyjna

TreS6 pytania:

9)Czy jesteS za wlaczeniem czeSci obszaru znoszonej gminy Ostrowice do terytorium
gminy Drawsko Pomorskie w spos6b okreSlony w zalaczniku graflcznym?,,*

Jestem za

i - znakiem x zaznacz wlaSciwe pole

Zalapznik graficzny znajduje sic na OdWrOCie ankiety

Jestem przeciw


