
ZARZĄDZENIE NR 222/22
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice dotyczącego określenia
średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023.

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym
(t.j.  Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  559  z  późn.  zm.)  oraz  Uchwały  Nr  LVI/1065/14  Rady  Miasta  Mysłowice
z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji  z  mieszkańcami miasta
Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 4039) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia
średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023.
2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców
miasta, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.

§ 2
1. Konsultacje, o których mowa w § 1, skierowane są do mieszkańców miasta Mysłowice.
2. Przedmiotowe konsultacje przeprowadzane będą w następujących formach:
a) zbieranie opinii lub propozycji na piśmie przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Wydział
Edukacji,  41-400  Mysłowice,  ul.  Powstańców  1  (decyduje  data  wpływu  do  Urzędu),  bądź  drogą
elektroniczną  na  adres:  um_edukacja@myslowice.pl  –  na  kopercie  /  w  tytule  wiadomości  wpisując
„Konsultacje społeczne – średnia cena jednostkowa paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny
2022/2023.”,
b)  zbieranie  opinii  lub  propozycji  drogą  elektroniczną  poprzez  platformę  dedykowaną  konsultacjom
społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl 

§ 3
Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą trwały przez okres 14 dni od dnia opublikowania informacji
o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, tablicy
ogłoszeń, co najmniej jednym portalu społecznościowym.

§ 4
Po  zakończeniu  konsultacji  sporządza  się  raport,  który  zostanie  podany  do  publicznej  wiadomości
w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  od  dnia  zakończenia  konsultacji  poprzez  zamieszczenie
go  na  stronie  internetowej  poświęconej  konsultacjom  społecznym  w  mieście,  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.

§ 5
Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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