ZARZĄDZENIE Nr 1366/13
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących określenia organizacji ruchu kołowego
w Alei Najświętszej Maryi Panny
Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 715/LXII/2010 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Częstochowy
Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:
§ 1.
1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy, które dotyczą określenia
organizacji ruchu kołowego w Alei Najświętszej Maryi Panny na odcinku od Placu Biegańskiego do
ul. Pułaskiego.
2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i propozycji mieszkańców dotyczących konsultowanych
treści.
3. Przedmiotem konsultacji jest określenie organizacji ruchu kołowego w Alei Najświętszej Maryi
Panny na odcinku od Placu Biegańskiego do ul. Pułaskiego.
4. Konsultacje odbędą się w dniach od 1 marca do 25 kwietnia 2013 r. i będą prowadzone w trzech
etapach:
a) w pierwszym etapie przeprowadzona zostanie kampania informacyjna skierowana
do mieszkańców miasta Częstochowy dotycząca konsultowanych zagadnień,
b) w drugim etapie odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Częstochowy,
c) w trzecim etapie przeprowadzone zostaną wśród mieszkańców Częstochowy ankiety
dotyczące zaproponowanych podczas konsultacji rozwiązań.
5. Konsultacje społeczne będą odbywać się w administracyjnych granicach miasta.
6. Konsultacje przeprowadzone będą przy pomocy:
a) Rad Dzielnic,
b) strony internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl ,
c) infomatów miejskich,
d) otwartego spotkania z mieszkańcami Częstochowy,
e) ankiet papierowych i elektronicznych,
7. Konsultacjami społecznymi dotyczącymi określenia organizacji ruchu kołowego w Alei
Najświętszej Maryi Panny na odcinku od Placu Biegańskiego do ul. Pułaskiego będą objęci
mieszkańcy miasta Częstochowy.
8. Mieszkańcy Częstochowy o konsultacjach zostaną poinformowani za pośrednictwem:
a) Rad Dzielnic,
b) miejskiej strony internetowej: www.czestochowa.pl ,
c) strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym: www.konsultacje.czestochowa.pl ,
d) mediów lokalnych,
e) portali społecznościowych,
f) infomatów miejskich,
g) informatora Urzędu Miasta Częstochowy, wydawnictwa „Jasne, że Częstochowa”,
h) plakatów zamieszczonych w środkach komunikacji miejskiej oraz na słupach informacyjnych,
i) ulotek informacyjnych.
9. Opinie i uwagi mieszkańcy składać mogą w wersji pisemnej w dniach od 1 marca do – 19 kwietnia
2013 r.:
a) w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych ul. Focha 19/21, pokój 21, parter,
b) w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
c) podczas otwartego spotkania z mieszkańcami w dniu 18 marca 2013 r. w sali Ratusza,
pl. im. W. Biegańskiego,
d) pocztą na adres: Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych ul. Focha 19/21, 42 217Częstochowa,
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e) pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl ,
10. Mieszkańcy o zakończonych konsultacjach zostaną poinformowani za pośrednictwem:
a) prasy,
b) miejskiej strony internetowej: www.czestochowa.pl,
c) strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym: www.konsultacje.czestochowa.pl .
11. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji społecznych będą:
1) Agata Wierny, Kierownik Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych,
2) Marta Bieszczad, Inspektor w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych,
3) Stanisław Sosnowski, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu,
4) Marek Lewandowski, Kierownik Wydziału Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych.
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Generalnemu Urzędu.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2013 r.
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