
ZARZĄDZENIE NR 239/2016
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin celem uzyskania opinii o budowie 
targowiska gminnego przy ulicy Ułańskiej w  Żninie oraz o przeniesieniu dotychczasowej działalności 

handlowej z placu Zamkowego na nowe targowisko

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 
z późn. zm.1)), w związku z uchwałą nr XXVIII/289/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 września 2005 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. 
Nr 112, poz. 1934) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Żnin w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu 
targowiska gminnego przy ulicy Ułańskiej w Żninie oraz o przeniesieniu dotychczasowej działalności 
handlowej z placu Zamkowego na nowe targowisko.

2. Konsultacje przeprowadza się w terminie od 15 listopada 2016 roku do 22 listopada 2016 roku, w 
formie:

a) indywidualnych spotkań informacyjnych z mieszkańcami w dniach 16, 17, 21 listopada 2016 roku, w stałym 
punkcie informacyjnym w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, pok. 44, w godzinach 
pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek - godz. 7:30-15:30)

b) spotkań informacyjnych z mieszkańcami w dniach: 15 listopada 2016 roku, 18 listopada 2016 roku oraz 22 
listopada 2016 roku, w mobilnym punkcie informacyjnym przy placu Zamkowym w Żninie.

c) spotkań konsultacyjnych w dniu 22 listopada 2016 r.

3. Informacja o konsultacjach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego (www.um.znin.pl) oraz plakaty informacyjne umieszczone na słupach 
informacyjnych.

§ 2. 1. Do przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w §1, ust. 1 powołuje się zespół konsultacyjny w 
składzie:

a) Halina Rosiak - zastępca burmistrza Żnina, przewodnicząca zespołu konsultacyjnego

b) Mirosław Gatka - sekretarz gminy Żnin

c) Paweł Sikora - doradca burmistrza Żnina ds. rozwoju lokalnego

d) Paweł Piechowiak - kierownik wydziału Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

e) Beata Kaźmierczak - inspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych

f) Dawid Kolasa - podinspektor do spraw promocji i aktywizacji

2. W toku pracy i czynności podejmowanych w ramach konsultacji zespół może korzystać z pomocy 
innych pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 3. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia zamieszczonego na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie oraz na stronie internetowej gminy Żnin.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy.

1) Zmiany tekstu tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Żnina

Robert Luchowski
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym daje możliwość przeprowadzenia konsultacji
społecznych w sprawach ważnych dla gminy. Uchwała nr XXVIII/289/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia
15 września 2005 roku umożliwia organom gminy zwrócenie się do mieszkańców o wyrażenie opinii
mających być przedmiotem ich rozstrzygnięć. W związku z tym, że lokalizacja gminnego targowiska jest
istotną sprawą z punktu widzenia mieszkańców i władz gminy, przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji i
podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni zasadne.
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