
        Ostróda, dnia 8 czerwca 2020 r.  

 

GP.6625.3.2020 

Ogłoszenie  
Burmistrza Miasta Ostróda  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  
w sprawie nadania nazwy skwerowi, położonemu na terenie miasta Ostróda 

 

1. Informuje się mieszkańców, że zgodnie z zarządzeniem Nr 123/2020 Burmistrza Miasta 
Ostróda z dnia 8 czerwca 2020 r. przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych na temat przedłożonego przez Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub 
Żeglarski Ostróda projektu uchwały do Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie nadania nazwy 
skwerowi - terenowi zieleni z fontanną, położonemu na części działki nr 26/6 w obrębie 5 
miasta Ostróda, pomiędzy Bulwarem Europejskim i ulicą  Adama Mickiewicza imieniem 
polskiej żeglarki „kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz”. 
  
2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców, przed podjęciem 
uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie  w sprawie, o której mowa w punkcie 1. 
  
3. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Ostródy na temat wskazanej  
w pkt 1 propozycji nazwy terenu zieleni -skweru imieniem polskiej żeglarki „kpt. Krystyny 
Chojnowskiej-Liskiewicz”.  
  
4. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach 16 czerwca - 6 lipca 2020 roku. 
  
5. Konsultacje społeczne są skierowane do wszystkich mieszkańców Ostródy i obejmuje 
swym zasięgiem całą Gminę Miejską Ostróda. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach  
są osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Ostróda. 
 
6. W ramach konsultacji społecznych przewiduje się minimum 1 spotkanie konsultacyjne  
i badania ankietowe w formie pisemnej i on-line. 
 
7. Termin i miejsce spotkania konsultacyjnego, ustalony został na godz. 1530 /czas trwania  
ok. 1,5 godz./ w dniu 23 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Ostródzie (sala sesyjna) 
pok. 211.  
 
8. Ankiety w całym okresie konsultacji społecznych będą dostępne: 

• w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie pok. 119 
w dni robocze w godzinach 730 - 1530; 

• w formie on-line na stronie oficjalnego serwisu internetowego www.ostroda.pl  
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ostroda.pl.   
 

9. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzone będą przez urzędników Urzędu Miejskiego 

w Ostródzie.   
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