Zarządzenie Nr 1087./2013
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji parków
miejskich w Pyrzycach.
Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013r., poz.594 ) § 1 i 4 pkt 2 oraz Uchwały Nr XXXV/375/13 Rady Miejskiej w
Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Pyrzyce (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r.
poz. 1369) zarządzam co następuje:
§ 1.
1.Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji parków miejskich.
2. Lokalizacje parków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2.
1. Konsultacje społeczne, zwane dalej konsultacjami, mają na celu zebranie od ich
uczestników propozycji wyboru paku podlegającego rewitalizacji i zakresu wykonywanych
prac.
2. Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej, poprzez udostępnienie ankiet
konsultacyjnych mieszkańcom miasta Pyrzyce na stronie internetowej Urzędu
www.pyrzyce.um.gov.pl oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
3. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Ankiety przyjmowane będą w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
oraz przez pracownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, w
godzinach pracy Urzędu, Plac Ratuszowy 1, II piętro, pokój nr 270, tel. kontaktowy 91/ 39
70 327.
§ 3.
1. Konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od dnia 05 lipca do dnia 22 lipca 2013r.
2. Ogłoszenie o terminie przeprowadzonej konsultacji zostanie podane do publicznej
wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.pyrzyce.um.gov.pl/, stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie, podane do publicznej
wiadomości
na
stronie
internetowej
Urzędu
Miejskiego
w
Pyrzycach
(www.pyrzyce.um.gov.pl) oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.
§4.
1. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Pyrzyce odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji społecznych jest Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.
2. Na koordynatora zadania wyznaczam pełnomocnika ds. konsultacji społecznych, zaś
nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.pyrzyce.um.gov.pl/ oraz poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji społecznych jest rezultatem projektu „Skuteczny
samorząd” – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 1087 /2013
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 28 czerwca 2013 r.

ANKIETA KONSULTACYJNA
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji parków
miejskich w Pyrzycach.
1. Jak często bywa Pan/Pani w parkach miejskich?
Bardzo rzadko
Kilka razy w roku
Kilka razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Codziennie
2. Określ co najczęściej jest celem wizyty w parku?
Chodzę tam na spacery
Przejeżdżam tamtędy rowerem
Przechodzę tamtędy w drodze do pracy/ szkoły/miasta/kościoła
Korzystam z placu zabaw
W celu odpoczynku
Inne

3. Proszę uszeregować wg znaczenia(w kolejności od 1-15)czego brakuje w naszych
parkach?
Oświetlenie
Plac zabaw dla dzieci
Alejki parkowe
Ścieżki rowerowe
Mała architektura ( ławki, kosze na śmieci)
Atrakcyjna roślinność
Mała kawiarnia
Publiczna toaleta
Urządzenia dla dorosłych do ćwiczeń na świeżym powietrzu
Tablice informacyjne/edukacyjne
Muszla koncertowa
Porządek i czystość
Miejsce na piknik
Bezpieczeństwo
Inne
4. Czy uważa Pan/Pani, iż niezbędnym jest przeprowadzenie rewitalizacji parków
miejskich?
Tak
Nie
Nie mam zdania

5. Jeśli tak, który park wg Pana/Pani powinien być rewitalizowany jako pierwszy?
Park im. Mariana Matysiaka ( tzw. „panienki”)
Park im. Błogosławionego Jana Pawła II ( koło szpitala)
Park przy ul.Górnej (ze Stawem Złotej Rybki)
Park przy ul. Mickiewicza ( park z czołgiem)
6. Jakie dodatkowe elementy powinny pojawić się we wskazanym powyżej parku?
Oświetlenie
Plac zabaw dla dzieci
Alejki parkowe
Ścieżki rowerowe
Mała architektura ( ławki, kosze na śmieci)
Nowe nasadzenia, krzewów i drzew
Nasadzenia roślin jednorocznych i bylin
Mała kawiarnia
Publiczna toaleta
Urządzenia dla dorosłych do ćwiczeń na świeżym powietrzu
Tablice informacyjne/edukacyjne
Muszla koncertowa
Oczyszczenie stawu, nasadzenie roślin wodnych wraz z
infrastrukturą - kładki
Miejsce na piknik
Stoły do gry w szachy/ping ponga
inne
7. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa?
Tak
Nie
Nie mam zdania
8. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
9. Do jakiej grupy wiekowej Pan/Pani należy?
do 18 lat
18-25 lat
25-35 lat
35-50 lat
powyżej 50 lat

