
ZARZĄDZENIE Nr 120/2022 
Burmistrza Miasta Ostróda 

z dnia 6 czerwca 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Miejskiej Ostróda w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 

 
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz w oparciu o treść Uchwały Nr 
XX/108/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej 
Ostróda(Dz. Urz. Woj. Warm.– Maz. z dnia 18 listopada 2019 r. poz. 5522), Burmistrz 
Miasta Ostróda zarządza, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami  
Gminy Miejskiej Ostróda w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy na rok 2023  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego dalej Programem. 

2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie Programu. 
 

§ 2 

Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Burmistrza Miasta Ostróda. 
 

§ 3 

1. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 skierowane są do wszystkich mieszkańców 
Miasta Ostróda oraz obejmują swoim obszarem całą Gminę Miejską Ostróda. 

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie Gminy 
Miejskiej Ostróda. 

3. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 20.06.2022 r. do 
30.09.2022 r. 

 

§ 4 

Akcja informacyjna na temat konsultacji będzie prowadzona za pomocą co najmniej 
następujących kanałów informacyjnych: 

a) tablice informacyjne urzędu, 
b) oficjalny serwis internetowy, tj. www.ostroda.pl, zakładka „Konsultacje i badania”, 
c) Biuletyn Informacji Publicznej, 
d) informacja na portalach internetowych. 

 

§ 5 
1. Formy realizacji konsultacji społecznych: 

a) kwestionariusz ankiety wypełniany przez Mieszkańców, w szczególności 
udostępniany w Internecie; 

b) protokołowane, publiczne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami umożliwiające 
wymianę opinii i argumentów pomiędzy samymi mieszkańcami oraz wymianę 
opinii i argumentów pomiędzy Burmistrzem Miasta Ostróda a mieszkańcami; 
informacja o zaplanowanych spotkaniach konsultacyjnych zostanie przekazana do 
informacji publicznej najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem spotkania; 

http://www.ostroda.pl/


c) dyżury konsultacyjne organizowane w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, przy czym 
informacja o dyżurze zostanie opublikowana minimum 7 dni przed terminem 
dyżuru; 

2. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzane będą przez pracowników Wydziału 
Oświaty i Spraw Społecznych. 

 
 

§ 6 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty  
i Spraw Społecznych. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


