Załącznik do Zarządzenia Nr 632/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 26 października 2021 r.
Kalisz, dnia 26.10.2021 r.
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Kalisza
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art.10 a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Prezydent
Miasta Kalisza ogłasza konsultacje społeczne dotyczące diagnozy strategicznej
Miasta Kalisza (zwanej dalej: diagnozą).
1. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców miasta
Kalisza na temat zapisów ww. diagnozy.
2. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 3 listopada 2021 r. do
19 listopada 2021 r. w formie zbierania formularzy konsultacyjnych.
3. Z treścią dokumentu zapoznać się można:
 na stronie internetowej www.kalisz.pl, www.bip.kalisz.pl w zakładce
„Konsultacje społeczne”,
 w holu przy portierni w budynku Ratusza, przy ul. Główny Rynek 20
w godzinach pracy Urzędu,
 w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Interesanta, przy ul. Tadeusza
Kościuszki 1a w Kaliszu w godzinach pracy Urzędu.
4. Opinie do ww. dokumentu można składać na „formularzu konsultacyjnym”:
 drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: strategia@um.kalisz.pl,
wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne diagnoza strategiczna”,
 drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta
Kalisza ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz z dopiskiem „Konsultacje
społeczne diagnoza strategiczna” w terminie do dnia 19 listopada 2021 r.
(liczy się data wpływu).
5. Wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące prowadzonych konsultacji można
uzyskać (w godzinach pracy Urzędu) osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta
Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a, pokój 305-306 (III piętro),
telefonicznie pod nr telefonu
62/ 5049756 oraz pod adresem:
strategia@um.kalisz.pl.
6. Termin złożenia uwag do dokumentu upływa 19 listopada 2021 r.
7. Uwagi na formularzu konsultacyjnym niepodpisane czytelnym imieniem
i nazwiskiem lub przekazane w formie innej niż wymienione w niniejszym
obwieszczeniu nie będą rozpatrywane.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

 wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza,
 opublikowanie na BIP Urzędu Miasta Kalisza www.bip.kalisz.pl w zakładce
„Konsultacje społeczne”.
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