
· J6~Zarz~dzeDle Nr .

P ezydenta Miasta Sosnowca

z dnia tl\:lNC0 ~G'.( .
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkancami w zakresie dzialan
inwestycyjnych podejmowanych przez Gmin~ Sosnowiec w ramach projcktu
planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 pn. "Termomodernizacja
budynk6w nast~puj~cych obiekt6w: Przychodni Rejonowo - Specjalistyczncj Nr 4 przy
ul. Nowopogonskiej 57, Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Ilallcra
5.

Na podstawie art. Sa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 20 IS
poz. 1515 z p6in. zm.) oraz § 3 Uchwaly Nr 609/XXXVI/2013 Rady Micjskicj w Sosnowcu
z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacj j spolccznych
z mieszkaJ1cami Sosnowca.

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

§2
Przedmiotem konsultacji b~dzie projekt planowany do realizacji w ramach RPO WSL 2014-
2020 pn. "Termomodernizacja budynk6w nast~pujqcych obiekt6w: Przychoclni Rcjonowo
Specjalistycznej Nr 4 przy ul. Nowopogonskiej 57, Przychodni Rejonowo Spccjalistyc:.rncj
Nr 10 przy ul. Hallera 5.

§3
Termin rozpocz~cia konsultacji spolecznych ustala si~ na dziel1 8 marca 2016 roku
a zakol1czenia na dziel1 21 marca 2016 roku.

§4
Konsultacje spoleczne przeprowadzone zostanq w Sosnowcu:

- w siedzibie Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 4 przy ul. NowopogOJlskicj
57;

- w siedzibie Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej r 10 przy ul. ITallcra 5:
- w siedzibie g16wnej Zakladu Lecznictwa Ambulatoryjnego przy ul. Wawcl 15.

§5
Informacje 0 planowanych konsultacjach zostanct umieszczone:

- na terenie Przychodni wymienionych w § 4
na tablicy ogloszeJ1 Urz~du Miejskiego w Sosnowcu;
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
http://www.hip.um.sosnowiec.pl;
na stronie internetowej Urz~du Miejskicgo
http://www.konsultacje.sosnowiec.pl/

http://www.hip.um.sosnowiec.pl;
http://www.konsultacje.sosnowiec.pl/


§6
Uwagi oraz 0p1l11e b~dzie mozna przekazywac za pomocct ankiety w WerSJl papierowej
w tcrminic wskazanym w § 3:

\V sicclzibic Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 4 przy ul. Nowopogonskiej;
w sicdzibic Przychoclni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera;
\\' sicdzibic g16wncj Zakladu Lecznictwa Ambulatoryjnego przy ul. Wawel 15;
\V sicdzibic Biura Obslugi Interesant6w przy a1. Zwyci~stwa 20 w Sosnowcu, parter,
w godzinach pracy Urz~du Miejskiego;

§7
!\clrcsatcm konsultacj i Setmieszkal1cy Gminy Sosnowiec.

§8
Wyniki I onsultacji dost~pne b~dct w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca
h//p.//lflll'II·.hip. ul11.sosnowiec.pf oraz na stronie internetowej Urz~du Miejskiego w Sosnowcu:
h/ /P'//11'1f111'. konsuf/Gcje. sosnowiec.pfl.

Przygotowanic konsultacji powierzam:
I. Naczclnikowi Wydzialu Funduszy Zewn~trznych i Wsp61pracy w zakresie organizacji

oraz upowszcchnienia ogloszenia 0 przeprowadzeniu konsultacji zgodnie §5 niniejszego
zarzqdzcn ia;

2. I)yrcktorowi Zespolu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu w zakresie udzielania
informacji 0 planowanej inwestycji.

§10
Wz6r ankicty wymicnionej w § 6 stanowi zalctcznik nr 1 do niniejszego Zarzctdzenia .

..,.l.- .._-..
/ ,'. ~:{"':;""§11

Zarzetdzcnic wchodzi w zy~i(l:Arij'el1} poaW~Q.nia.
~/. g•.~ .t. . \
~/ '~..::~&'-:'~\,':_-"

~- , ~'!.~:;,.t,··f·t'> ; : ~I

::.~\~~ PREZYDENT MIASTA


