
Sosnowiec, dnia 26 marca 2012r. 

 
 

RAPORT 
Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 
ZMIANY UCHWAŁY NR 905/LXV/10 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU Z DNIA 28.10.2010r. W SPRAWIE 
USTANOWIENIA MIEJSKICH STYPENDIÓW SPORTOWYCH 

 
1. Przedmiot konsultacji społecznych. 
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 905/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie 
ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych. 

 
2. Organizacja procesu konsultacji społecznych. 
Działając na podstawie Uchwały Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dn. 
31.08.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji Prezydent Miasta Sosnowca ogłosił przeprowadzenie konsultacji 
społecznych w ww. przedmiocie. 
Zgodnie z ogłoszeniem konsultacje społeczne rozpoczęły się z dniem 16.03.2012r.,  
a zakończyły się w dniu 22.03.2012r. 
Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: 

 Na stronie internetowej 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 Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego  
w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pokój 35, w dniach: poniedziałek w godz. 
7.30 – 17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30. 

Uwagi i opinie można było składać na stosownym formularzu do dnia 22 marca 
2012r. na adres poczty elektronicznej wkf.sport@um.sosnowiec.pl lub osobiście  
w Wydziale Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,  
ul. Małachowskiego 3, pokój 35, w dniach: poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, wtorek 
– piątek w godz. 7.30 – 15.30. 
 
3. Przebieg konsultacji społecznych. 
W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga czy opinia dotycząca 
przedmiotu konsultacji. 
 
4. Sposób podawania wyników konsultacji społecznych. 
Wyniki konsultacji społecznych w postaci niniejszego Raportu podaje się do 
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie: 

 Na stronie internetowej 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”. 
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