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Zarządzenie

Prezydenta Miasta Sosnowca

N, ..t.{.d.. z dnia !k..Ey*.r.ą.*W"*ł

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczących budowy
Zagłębiowskiego Pa rku Sportowego.

Na podstawie art.Sa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z2OL5 roku, poz. L5L5 z poźn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXVI/żOL3 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 2L marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

Zarządzam

§r
cEL l PRZEDMloT KoNsULTACJl

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców na

tem at bu dowy Za głę b iowskiego Pa rku Sportowego.

§2
czAs RozPoczĘctA t zAKoŃczENlA KoNsULTACJ!

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 15 marca 20]-6 roku
a zakończenia na dzień 05 kwietnia 201-6 roku.

§g
zAslĘG TERYToRIALNY

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.

§ł
GRUPA DOCELOWA

Konsultacjam i społecznym i zosta ną objęci wszyscy mieszka ńcy Sosnowca.

§s
FORMA PRZEPROWADZEN!A KONSU LTACJl

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
L. Składania opinii i uwag za pomocą platformy internetowej

www.konsu ltacie.sosnowiec. pI

ż. Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:
konsu ltacie@ u m.sosnowiec. pl



3. 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 7.30

- ].5.30, piątek 7.30-13.00.
o punktach konsultacyjnych (lista punktów konsultacyjnych stanowi załącznik

nr 3)

§e
SPOSÓB POtNFORMOWAN tA M! ESZKAŃCÓW

O PRZEPROWADZEN lU KONSULTACJl SPOŁECZNYCH.

lnformację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na

tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Sosnowca,
na stronie internetowej: www.konsultacie.sosnowiec.pl oraz bezpośrednią dystrybucję
ankiet do gospodarstw domowych.

§z
sPosóB PolNFoRMoWANlA o WYNtKAcH KoNsULTAcJ!

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Sosnowca, na

stronach internetowych : www. konsu ltacie.sosnowiec. pl.

§g
OSOBA ODPOW!EDZIALNA ZA KONSULTACJ E

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

1.

2.

3.

§g
zAŁĄczNlKl

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1.

Formularz opinii dotyczących budowy Zagłębiowskiego Parku Sportowego stanowi
załącznik nr 2.

Lista Punktów Konsultacyjnych stanowi załącznik nr 3,

§10

Zarządzenie wchodzi w zycie r'4l)Eń,poaqigfli..
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