
Załącznik nr 3 

Prezydent Miasta Sosnowca 

 
na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2015 r., poz. 
1515)  oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku 
w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca, 
 

ogłasza 
przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zasad I edycji konkursu na najem lokali 

użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę”. 
 
1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 10 listopada 2015 roku,  

a zakończenia na dzień 30 listopada 2015 roku. 
 
2. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą: 

 na stronie internetowej miasta www.konsultacje.sosnowiec.pl, 

 w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta, Referacie Promocji i Konsultacji Społecznych, ul. 

Małachowskiego 3, pok. 24, 33, 35 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. 

poniedziałek: 7.30- 15.30, wtorek – czwartek: 7.30- 15.30, piątek: 7.30- 13.00 

 w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego, Al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi 

Interesantów, w godzinach otwarcia, tj.: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek - czwartek 

7.30- 15.30, piątek 7.30-13.00.; 

 w Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 3/20,  w godzinach otwarcia: 

poniedziałek –piątek: 8.00-18.00, sobota: 8.00-16.00. 

 
3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie: 

 Składania opinii i uwag za pomocą elektronicznej platformy internetowej 
www.konsultacje.sosnowiec.pl,  

 Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy 
konsultacje@um.sosnowiec.pl,  

 Składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w: 
o Budynku Głównym Urzędu Miejskiego, Al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi 

Interesantów, w godzinach otwarcia, tj.: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek - 
czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30-13.00.; 

o Budynku Urzędu Miejskiego, ul. Małachowskiego 3 – Wydziale Rozwoju 
i Promocji Miasta, I p., pok. 24, w godzinach otwarcia, tj.: poniedziałek 7.30-
18.00, wtorek - czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30-13.00.; 

o Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 3/20 w godzinach otwarcia: 
poniedziałek –piątek: 8.00-18.00, sobota: 8.00-16.00.; 

o Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych, pl. Kościuszki 5 w godzinach 
otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-18.00, piątek 
7.30-13.00 

 Spotkania z mieszkańcami w dniu 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) w Centrum 
Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 3/20 – godz. 17.00. 

 Wizytacji lokali, które zostały włączone do konkursu. Wizytacje odbędą się 
w następujących dniach, po wcześniejszym potwierdzeniu takiej wizyty przez 
zainteresowanych: 

o 10.11.2015 r. godz. 11.00-12.00 

o 16.11.2015 r. godz. 15.00-16.00 

../lokal%20na%20kulture%20konsultacje/www.konsultacje.sosnowiec.pl
http://www.konsultacje.sosnowiec.pl/
mailto:konsultacje@um.sosnowiec.pl


o 18.11.2015 r. godz. 11.00-12.00 

o 25.11.2015 r. godz. 11.00-12.00 

Lokale znajdujące się w rejonie ADM-4, tel. 32 266 32 73 to Warszawska 6c, Swobodna 
11, Ordonówny 3a, Sobieskiego 3a, 3 Maja 1. 
Lokale znajdujące się w rejonie ADM Centrum, tel. 32 368 17 75 to Warszawska 3. 
 

4. Informację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Sosnowcu. 

 
5. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca 

www.bip.sosnowiec.pl oraz na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym 
www.konsultacje.sosnowiec.pl. 

 
 
Pliki do pobrania: 
- Projekt zarządzenia dotyczący konkursu „Lokal na Kulturę” wraz z Regulaminem 
- Wykaz lokali wraz z proponowanymi stawkami najmu lokali 
- Formularz opinii. 
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