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Zarządzenie

Prezydenta Miasta Sosnowca

rur i:rt{ z dnia łj.tY' ,2o17 r.

W sPrawie: PrzeProwadzenia konsuttacji społecznych dotyczących przystąpienia miasta
Sosnowca do związku metropolitalnego.

Na Podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca ].990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 201,6 roku, poz. 446 z poźn. zm.), § 3 Uchwały Nr 609/XXXV]/2O1,3 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 2L marca 2013 roku ws. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
sPołecznYch z mieszkańcami Sosnowca oraz Uchwały Nr 584/XLlv/2017 Rady Miejskiej
wSosnowcu z dnia ]-0 kwietnia 2017 roku ws. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
miasta Sosnowca dotYczącYch wejścia miasta Sosnowca w skład związku metropolitalnego
w województwie śląskim.

Zarządzam:

§r
cEL l PRZEDMtoT KoNsULTACJl

Celem PrzeProwadzenia konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców na
temat przystąpienia miasta sosnowca do związku metropolitalnego.

§z
czAs RozPoczĘclA t zAKoŃczENlA KoNsULTACJt

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 11 kwietnia 2O!7 roku,
a zakończenia na dzien24 kwietnia 2017 roku.

§g
zAslĘG TERYToRIALNY

konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta sosnowca.

§ą
GRUPA DOCELOWA

konsu ltacjam i społecznym i zostaną objęci wszyscy m ieszka ńcy sosnowca.

§5
FORMA PRZEPROWADZANlA KONSULTACJ l

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
1. składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w:



o Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 - Biuro obsługi
lnteresantÓw, w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - czwartek
7:3O - ].5:30, piątek 7:3O - 13:00.

o Centrum lnformacji Miejskiej ul. Warszawska 3/żO, w godzinach:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00.

2. Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy
&qnsv §lą{ię@ qfi],sqętqwięą. pł (skan form u la rza konsu ltacyjnego).

§s
SPOSÓB POtNFORMOWANlA M! ESZKAŃCÓW

O PRZEPROWADZENlU KONSULTACJl SPOŁECZNYCH

lnformację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta
www.bip,s*sx*wiec.pl, oraz na stronie internetowej w:łvw.&młsqi_t§eię,sqsąqwięe,sl

§z
SPOSÓB POlNFORMOWANlA O WYNlKACH KONSULTACJI

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Sosnowca
o ra z n a st ro n i e i n te rn etowej wwry.Łęłsq; !§ąqiq, qqgil qlvi ec,p1

§8
OSOBA ODPOW|EDZIALNA ZA KONSU LTACJ E

Przygotowanie konsultacji powierzam Panu Michałowi Mercikowi Naczelnikowi
Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta.

§9
zAŁĄczNIKl

1. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załączniknr I.
2, Formularz konsultacyjny stanowi załącznik nr 2.
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