
ZARZĄDZENIE NR 542.2020 
PREZYDENTA MIASTA EŁKU 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dotyczących zmiany organizacji ruchu na ulicy 
Pułaskiego w Ełku 

Na podstawie § 2 pkt. 2 lit. A Uchwały Nr XXXVI.350.2013 Rady Miasta Ełku z 29.10.2013 r. 
w sprawie określania trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ełku, 
Prezydent Miasta Ełku zarządza, co następuje: 

§ 1. Przedmiot konsultacji społecznych 

Ogłaszam konsultacje dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Pułaskiego w Ełku. 

§ 2. Cel konsultacji społecznychCelem konsultacji społecznych jest zbadanie opinii społecznej na temat 
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Pułaskiego w Ełku na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do 
ulicy Zamkowej. Konsultacje społeczne są elementem polityki parkingowej miasta Ełku. 

§ 3. Uczestnicy oraz zasięg terytorialny konsultacji społecznychKonsultacje społeczne dotyczą Miasta 
Ełku i mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu Miasta. 

§ 4. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznychKonsultacje społeczne, o których mowa w § 1, 
zostaną przeprowadzone w okresie 14 lipca – 31 lipca 2020 r. 

§ 5. Formy i zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych 

1. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych: a.Forma pośrednia: ·przekazanie opinii pocztą 
tradycyjną lub osobiście za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego wraz z klauzulą 
RODO w czasie trwania konsultacji, na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk. ·przekazanie 
opinii przy pomocy poczty elektronicznej, w czasie trwania konsultacji poprzez przesłanie skanu wypełnionego 
i podpisanego formularza konsultacyjnego wraz z klauzulą RODO na adres e-mail p.lapinska@um.elk.pl. 
1.2.Forma bezpośrednia: ·przekazanie opinii bezpośrednio podczas dyżurów specjalisty ds. konsultacji 
społecznych w czasie trwania konsultacji w lokalu nr 12 przy ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk. 

2. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest 
Wydział Strategii i Rozwoju. 

3. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Patrycja 
Łapińska, Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 73 26 184, e-mail: p.lapinska@um.elk.pl. 

4. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób, organizacji i podmiotów w nich 
uczestniczących. 

5. Z konsultacji społecznych sporządzony zostanie raport. Dokument zostanie przekazany do Rady Miasta 
Ełku, upubliczniony w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Prezydent Miasta Ełku 
 
 

Tomasz Andrukiewicz 
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