
PRE J ~TA
Zarz~dzenie Nr .. ~191.

Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia .. ?f . .rJ~cJ!((U..~.(;( .

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkancami w zakrcsie dzialan
inwestycyjnych podejmowanych przez Gmin~ Sosnowiec w ramach projcktu
planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 pn. "Komplcksowa
termomodernizacja 7 obiektow uzytecznosci publicznej w Sosnowcu"

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. D/.U. 2015
poz. 1515 z pain. zm.) oraz § 3 Uchwaly Nr 609/XXXVII20 13 Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolccznych
z mieszkaI1Cami Sosnowca

§ 1
Przeprowadzic konsultacje spoleczne w celu aktywnego wlqczenia partncraw spolccznosei
lokalnych w planowanie inwestycji.

§2
Przedmiotem konsultacji b~dzie projekt planowany do realizacji w ramach RPO WSL 2014-
2020 pn. "Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektaw uzytecznosci publicznej
w Sosnowcu".

§3
Termin rozpocz~cia konsultacji spolecznych ustala Sl~ na dziel1 8 marca 201G rokll
a zakOl1czeniana dzien 21 marca 2016 roku.

§4
Informacje 0 konsultacjach spolecznych i planowanej inwestycji zostan'l umieszcLonc:

- na tablicy oglosze11Urz~du Miejskiego w Sosnowcu przy. AI. Zwyciystwa 20;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca http.//www.bip.ul11.sosnowiecpl

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

http.//www.konsultacje.sosnowiec.pl (wraz z ankiet'l do pobrania w wersj i
elektronicznej).

§5
Uwagi oraz 0pll11e b~dzie mozna przekazywac za pomoc'l ankiety w wcrSJl papicrowcj
w terminie wskazanym w § 3:

- w siedzibie Biura Obslugi Interesantaw przy ai. Zwyci~stwa 20 w Sosnowell. parter,
w godzinach pracy Urz~du Miejskiego;

http://http.//www.bip.ul11.sosnowiecpl
http://http.//www.konsultacje.sosnowiec.pl


§6
/\drcsatclll konsultacji Sqmieszkarlcy Gminy Sosnowiec.

§7
Wyniki konsultacji dost~pne b~dq w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca
hl/p. /\1'11'11'. hip.ul11.sosnowiec.pl oraz na stronie internetowej Urz~du Miejskiego w Sosnowcu:
hll/J//\ 11\ 1'\11 kOl1su/lacje. sosnowiec.pll

Pr/.ygotowanic konsultacji powierzam:
I. Nac/.clnikowi Wydzialu Funduszy Zewn~trznych i Wsp61pracy w zakresie organizacji

onu. upowszcchnicnia ogloszenia 0 przeprowadzeniu konsultacji zgodnie §4 niniejszego
I'.ar/.qdzcnia;

J Nacl'.clnikowi Wydzialu Inwestycji Miejskich w zakresie informacji na temat planowanej
inwcstycji.

§9
W:;(lr ankicty wymicnionej w § 5 stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia.


