Zarządzenie nr 994/SOSiR/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 14 września 2018r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz §3, §5 i §23
Regulaminu Konsultacji Społecznych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/238/16
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 17 marca 2016 r. poz. 1139).

zarządzam, co następuje:
§1
Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami i mieszkankami Miasta Słupska
dotyczące ustalenia wysokości opłat preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy
ul. Zielonej w Słupsku.
§ 2.
Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców i mieszkanek miasta
nt. proponowanych opłat preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy ul. Zielonej
w Słupsku.
§ 3.
Konsultacje będą trwały od 24 września do 18 października 2018 roku.
§ 4.
Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i opinie dotyczące proponowanych wysokości opłat
preferencyjnych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 5.
1. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:
1) spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami i mieszkankami miasta, które odbędzie się
w dniu 9 października o godz. 16:00 w świetlicy na Stadionie przy ul. Zielonej 9 w Słupsku,
2) udostępnienia dokumentu w formie papierowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku
przy ul. Szczecińskiej 99, w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego oraz na stronie www.slupsk.pl,
3) zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej
do Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku (ul. Szczecińska 99 pok. nr 4)
lub przesłać w wersji elektronicznej na adres sosir@sosir.slupsk.pl.

§ 6.
Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są
wiążące dla miasta.
§ 7.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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