
Protokół 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących  

nadania nowych zapisów w statutach Instytucji Kultury w Sosnowcu 

 

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010r. oraz na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 

nr 234 poz.1536 z późniejszymi zmianami) 

 

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustalono na dzień 7 marca 2012r.   

a zakończono 15 marca 2012r. 

 

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: 

 na stronach internetowych Miasta Sosnowca: www.sosnowiec.pl,  

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje społeczne, 

 na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych www.wsparcie.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje 

społeczne, 

 w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, 

ul. Małachowskiego 3, pokój 33, w godzinach: poniedziałek 7.30 – 17.00, 

wtorek – piątek 7.30 – 15.30. 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w formie przekazywania opinii 

i uwag na formularzu zgłoszenia opinii będącym załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 189 

Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 lutego 2012.  

 

Uwagi i propozycje zmian należało składać do 15 marca 2012 roku na adres poczty 

elektronicznej kultura@um.sosnowiec.pl lub osobiście w: 

 Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi 

Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – piątek 

7.30 – 15.30, 

 Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, 

ul. Małachowskiego 3, pokój 33, w godzinach: poniedziałek 7.30 – 17.00, 

wtorek – piątek 7.30 – 15.30. 

 

W ramach konsultacji społecznych wpłynęła 1 uwaga. 

Pani Zofia Szot będąca członkiem Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

zaproponowano następującą uwagę: 

 

„wnoszę o dodanie do poszczególnych statutów zapisu, iż samorządowa instytucja 

("Kazimierz", "Maczki", Muzeum, Teatr Zagłębia, Klub im. Jana Kiepury, Biblioteka, 

Zamek Sielecki) udostępnia nieodpłatnie niezbędną infrastrukturę miejską do 

prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowych na zasadach 

Partnerstwa”. 

 

Uzasadnienie: 

Brak 

 

Powyższa uwaga będzie przekazana do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w nawiązaniu do Zarządzenia nr 979 Prezydenta Miasta 

Sosnowca z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie: powołania Zespołu ds. wypracowania 

systemowego rozwiązania współpracy miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi 

w temacie opłaty czynszowe i zaliczenia do programów opłat za media. 

http://www.sosnowiec.pl/
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/
mailto:kultura@um.sosnowiec.pl


Protokół z wynikami konsultacji zamieszcza się: 

 na stronach internetowych Miasta Sosnowca: www.sosnowiec.pl, 

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje społeczne, 

 na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych www.wsparcie.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje 

społeczne, 

 

Protokół do wiadomości przekazuje się Romualdowi Śmigielskiemu Naczelnikowi Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

 

Sporządzono w dniu 21.03.2012 r. w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego 

w Sosnowcu.  

http://www.sosnowiec.pl/
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