
  Zarządzenie Nr  3572/2017

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 15 września 2017 roku

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Płocka  dotyczących
lokalizacji przyszłej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 17.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2016 r. poz. 446, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2015 poz. 379, 1072), § 3 ust. 1) i §4 ust. 5)
Uchwały Nr 848/L/20 14 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad
i trybu  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  na  terenie  Miasta  Płocka  oraz  §  10  ust.
1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego Zarządzeniem Nr 2260/2016
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 roku w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1
do Zarządzenia  Nr 2260/2016 Prezydenta  Miasta Płocka  z dnia z  dnia 22 lipca 2016 roku
(z późniejszymi zmianami).

§ 1

Celem  konsultacji  jest  uzyskanie  opinii  mieszkańców  Płocka  na  temat  lokalizacji  przyszłej
siedziby Miejskiego Przedszkola nr 17.

§ 2

W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Płocka, tj. osoba zameldowana na pobyt
stały  lub  czasowy  na terenie  miasta  Płocka,  który  najpóźniej  w  ostatnim dniu  głosowania
ukończy 16 lat.

Lista osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Płocku sporządzona została zgodnie
ze stanem na dzień 11 września 2017 r.

§ 3

1) Konsultacje odbywać się będą w dniach od 18 września do 1 października 2017 roku.

2) Mieszkańcy Płocka mogą wyrazić swoją opinię nt. lokalizacji przyszłej siedziby Miejskiego
Przedszkola nr 17 w punktach do głosowania będących jednocześnie punktami w głosowaniu w
ramach  Budżetu  Obywatelskiego  Płocka  na  2018  rok,  poprzez  wypełnienie  odpowiedniego
formularza i wrzucenie go do urny.

2) Miejsca do głosowania: 

2.1) Stałe punkty do głosowania czynne w godzinach pracy Urzędu:

1. Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, Wydział Promocji  i Informacji/Oddział Informacji
Miejskiej/Zespół Komunikacji Miejskiej (pokój 221A), 

2. Urząd Miasta Płocka przy al. Piłsudskiego 6, 

3. Punkt Obsługi Mieszkańca Miodowa na tzw. dołku przy  ul. Miodowej 8.

2.2) Punkty do głosowania w wybranych punktach na terenie miasta – czynne od godz.: 9:00-
18:00.

- 23 września (sobota) - osiedle Winiary, osiedle Łukasiewicza,

- 24 września (niedziela) - osiedle Góry / osiedle Ciechomice,



- 30 września (sobota) - osiedle Radziwie / osiedle Pradolina Wisły,

- 01 października (niedziela) - osiedle Podolszyce Południe / Podolszyce Północ.

§ 4

Warunkiem  udziału  w  głosowaniu  jest  okazanie  się  dowodem  osobistym  lub  innym
dokumentem tożsamości zawierającym numer PESEL oraz zdjęcie.

Osoby uprawnione do głosowania, które nie ukończyły 18 roku życia, muszą okazać się ważną
legitymacją szkolną/ dowodem tymczasowym/ paszportem oraz nr PESEL.

§ 5

Komórką  odpowiedzialną  za  proces  przeprowadzenia  konsultacji  jest  Zespół  Komunikacji
Społecznej w Wydziale Promocji i Informacji.

§6

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.plock.eu oraz za
pośrednictwem mediów. 

§ 7

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Polityki
Społecznej. 

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


