
Zarządzenie

Prezydenta Miasta Sosnowca

ru,*H z dnia &*.ft,ł*ltgi.ślffi'u "

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spoiecznych dotyczących przystąpienla miasta
Sosnowca do Związku Metropolitalnego

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.

z2oL5 roku, poz. 1515 z poźn, zm.| oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXV|/2OI3 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 2t marca 20]-3 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

społecznych z mieszkańcami Sosnowca

zarządza się, co następuje:

§r
Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia miasta Sosnowca do Związku

Metropolitalnego.

§z
cEL l PRZEDMIoT KoNsULTAcJl

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców na

temat wstąpienia miasta Sosnowca do Związku Metropolitalnego.

§g
czAs RozPoczĘclA l zAKoŃczENtA KoNsULTAcJl

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 27 marca 2016 roku

a zakończenia na dzień 8 kwietnia 2016 roku.

§ą
zAslĘG TERYToRIALNY

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.

§s
GRUPA DOCELOWA

Konsu ltacja m i społecznym i zostan ą objęci wszyscy m ieszka ńcy Sosnowca.

§s
FORMA PRZEPROWADZEN lA KONSU LTACJl

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

§v



L, Składania opinii i uwag
www. konsu ltacie.sosnowiec. pI

za pomocą platformy internetowej

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

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

- 15.30, piątek 7.30-13.00.
o Centrum lnformacji Miejskiej, ul. Warszawska 3/20 w godzinach otwarcia

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

§z
SPOSÓB POtNFORMOWANtA MlESZKAŃCÓW

O PRZEPROWADZENlU KONSULTACJ l SPOŁECZNYCH.

lnformację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na

tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Sosnowca,
na stronie i nternetowej : www. konsu ltacie.sosnowiec. pI

§s
SPOSÓB POlNFORMOWANtA O WYNIKACH KONSULTACJl

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

stron ie i nte rn etowej : www. kon su ltacje.sosnowiec. pl

§g
OSOBA ODPOW|EDZ|ALNA ZA KONSULTACJ E

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

§10
zAączNlKl

t. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1.

7, Formularz składania opinii dotyczących przystąpienia stanowi załącznik nr 2.

Zarządzenie wchodzi w życie
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_Konsultacje
§połeczne"#

7a|ączniknr l

prezvdent Miasta sosnowca

Na podstawie art.Sa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U.

zżOI5 roku, poz. t5I5 z poźn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXV||2OL3 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 2L marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

Ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przystąpienia miasta Sosnowca do
Związku Metropolital nego.

L Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzien 2L marca 2016 roku
a zakończenia na dzień 08 kwietnia 2016 roku.

ż. Materiały dostępne będą:
. Na stronie internetowej miasta www,konsultacie.sosnowiec.pI
. w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi

lnteresantów, w godzinach: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek - czwartek 7.30

- 15.30, piątek 7.30-13.00.
. Centrum lnformacji Miejskiej, ul. Warszawska 3/2O w godzinach otwarcia

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

3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
o składania opinii i uwag za pomocą platformy internetowej

www. konsu ltacie.sosnowiec. pl

o składanie opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:
konu ltacie@ um.sosnowiec. pl

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

lnteresantów, w godzinach: poniedziałek 7.30-].8.00, wtorek - czwartek 7.30

- ].5.30, piątek 7.30-13.00.
. Centrum lnformacji Miejskiej, ul. Warszawska 3/20 w godzinach otwarcia

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

4. lnformacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu

Miejskiego, w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie
i nternetowej www.konsultacie.sosnowiec. pl

5. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta
Sosnowca oraz na stronie internetowej: www. konsu ltacje.sosnowiec. pl

Ę



_Ko.1sultacjeSpołeczn§E
Zalączniknr 2

FoRMU tARz zGŁAszAN lA oPlN l l

w sprawie:

przystąpienia miasta Sosnowca do Związku Metropolitalnego

Termin zgłaszania opinii: od 21.03.2016r. do 08.04.2016r.

lmię i nazwisko

Data urodzenia ..........

Adres zamieszkania ..............

Pytanie:

,,Czy jest Pani/Pan za wstąpieniem miasta Sosnowca do Związku Metropolitalnego?"

WYBRANA ODPOWIEDŹ
DATA PoDPls

TAK NlE

oświadczenie

Biorqc udział w konsultacjach wyrażam zgodę nq przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie

z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t,j. Dz. U zżOLS r. poz.2t35,

228t) dla potrzeb niezbędnych do opracowania wynikow konsultacji społecznych w sprawie wstqpienia

miasta Sosnowca do Zwiqzku Metropolitalnego, Organem będqcym administratorem danych

osobowych jest Prezydent Miasto Sosnowco (organ wykonawczy) z siedzibq w Sosnowcu,

al, Zwycięstwo 20.

§[


