
PRE 1 ~dTA

Zarz~dzenie Nr ..~~q
Prezydenta Miasta §o~~owca

z dnia .. Y fh1CYv.c.C:L ~Gr... .
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkancami w zakrcsic dzialan
inwestycyjnych podejmowanych przez Gminft Sosnowiec w ramach projcktu
planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 pn. "Tcrmomodcrnizacja
budynku Biblioteki GI6wnej MBP w Sosnowcu przy ul. Koscielnej 11"

Napodstawie art. Sa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015
poz. 1515 z pozn. zm.) oraz § 3 Uchwaly Nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskicj w SosnowcLi
z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacj i spolcC/.nych
z mieszkal1Cami Sosnowca

§ 1
Przeprowadzi6 konsultacje spoleczne w celu aktywnego wlqczenia partner6w spolcczllosci
lokalnych w planowanie inwestycji.

§2
Przedmiotem konsultacji bt(dzie projekt planowany do realizacji w ramach RPO WSL 2014-
2020 pn. "Termomodernizacja budynku Biblioteki G16wnej MBP w Sosnowcu przy
u1.Koscielnej 11".

§3
Termin rozpoczt(cia konsultacji spolecznych ustala SIt( na dzien 8 marca 2016 rokLI
a zakot1czenia na dzien 21 marca 2016 roku.

§4
Informacje 0 konsultacjach spolecznych i planowanej inwestycji zostanq umieszczonc:

- na tablicy ogloszel'1 Urzt(du Miejskiego w Sosnowcu przy. AI. ZwyciQstwa 20;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca http://www.hip. UI11.sosl1oll'iecp!

(wraz z ankiet'l do pobrania w wersji elektronicznej);
- na stronie internetowej Urzt(du Miejskiego w Sosnowcu:

http://www.konsultacje.sosnowiec.pll(wraz z ankiet'l do pobrania w wcrsji
elektronicznej).

§5
Uwagi oraz opmIe bt(dzie mozna przekazywa6 za pomoc'l ankiety w wcrsJI papicrowcj
w terminie wskazanym w § 3:



\\ sicdzibic Biura Obs!ugi Interesant6w przy a1. Zwyci~stwa 20 w Sosnowcu, parter,
w godzinach pracy Urz~du Miejskiego;

§6
!\drcsatcl11 konsultacji Sqmieszkancy Gminy Sosnowiec.

§7
Wyniki konsultacj i dost~pne b~dq w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca
h//P.//\1111'W.hip. ul11.sosnovviec.pl oraz na stronie internetowej Urz~du Miejskiego w Sosnowcu:
http: lV11'\v.konsultacje.sosnowiec.pll

Pr/.ygotowanic konsultacji powierzam:
I. Naczclnikowi Wydzia!u Funduszy Zewn~trznych i Wsp6!pracy w zakresie organizacji

oraz upowszcchnienia og!oszenia 0 przeprowadzeniu konsultacji zgodnie §4 niniejszego
zarzqdzcnia;

/ Naczclnikowi Wydzia!u Inwestycji Miejskich w zakresie informacji na temat planowanej
inwcstycji.

§9
Vv'/.6rankicty wymicnionej w § 5 stanowi za!qcznik nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia.
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