
 
Zarządzenie Nr 7/MBP/2016 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku 
z dn. 08.09.2016 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kraśnik 
 

 

Na podstawie art. 5a, ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515  

z późn. zm.)  

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W związku z trwającymi obecnie pracami nad przystąpieniem biblioteki do programu Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020 uchwalonego przez Radę Ministrów zarządzam 

przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie Miasta Kraśnik dotyczących modernizacji i remontu pomieszczeń 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku przy ul. Koszarowej 10A. 

 

§ 2 

1. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie pisemnej na formularzu ankiety, stanowiącym załącznik  

Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 12 września 2016 r. i trwać będą do dnia 23 września 2016 roku. 

 

§ 3 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia będzie zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.krasnik.pl,  

oraz pod adresem internetowym biblioteka.krasnik.pl,  www.facebook.com/mbp.krasnik na stronie Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Kraśniku. 

 

§ 4 

1. Zgłoszone uwagi mieszkańców zostaną wykorzystane do poprawienia warunków i standardów pracy biblioteki, 

odpowiadającej na potrzeby lokalnej społeczności. 

2. Informacje o wynikach konsultacji przedkłada się Burmistrzowi  oraz podaje do wiadomości  

na stronach internetowych w okresie nie późniejszym niż w ciągu 14 dni od ich zakończenia. 

 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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OGŁOSZENIE 
z dnia 8 września 2016 r. 

 

o konsultacjach społecznych w sprawie przeprowadzenia modernizacji i remontu budynku 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku przy ul. Koszarowej 10A 

 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku ogłasza konsultacje społeczne 

 

1. Cel konsultacji  

Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców dotyczących modernizacji  

i remontu pomieszczeń Miejskiej Biblioteki publicznej w Kraśniku przy ul. Koszarowej 10A, 

które pozwolą w ramach projektu stworzyć nowoczesną bibliotekę – centrum dostępu do wiedzy  

i kultury. 

2. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji są potrzeby i oczekiwania mieszkańców dotyczące modernizacji  

i remontu pomieszczeń budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku przy  

ul. Koszarowej 10A 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 12 września 2016 roku do 23 września 2016 roku 

4. Forma konsultacji 

 Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu i wyrażaniu opinii na piśmie, poprzez wypełnienie 

formularza ankiety stanowiącej załącznik nr 2 Zarządzenia, które będzie dostępne do pobrania: 

- na stronie internetowej biblioteka.krasnik.pl, www.facebook.com/mbp.krasnik 

- w działach udostępnienia  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku w godzinach pracy 

placówek. 

 

Wypełnione formularze należy pozostawić w bibliotece, przesłać drogą elektroniczną na adres  

e-mail: biuro@mbp.krasnik.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, ul. Koszarowa 10A, 23-200 Kraśnik 

 

 

 

Załącznik nr 1  

Do Zarządzenia nr 7/MBP/2016 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej  

z dnia 08.09.2016 r. 

http://www.facebook.com/mbp.krasnik
mailto:biuro@mbp.krasnik.pl

