
Raport z konsultacji spolecznych projektu pn.:

"Montai/instalacja efektywnego energetycznie oswietlenia
w Gminie Sosnowiec"



1. Podstawa prawna.
2. Przedmiot konsultacji spolecznych.
3. Przebieg, daty i miejsca przeprowadzania konsultacji.
4. Ankieta.
5. Wyniki ankiet i wykresy.

Ad. I Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l-dzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2013 r., poz.594 z p6Zn. zm.) oraz Uchwaly Nr 609IXXXVII2013 Rady
Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji spolecznych z mieszkancami Sosnowca, Prezydent oglosil
przeprowadzenie konsultacji spolecznych w zakresie dzialan inwestycyjnych
podejmowanych przez Gminy Sosnowiec w ramach projektu planowanego do
realizacji w ramach RPO WSL na lata 2014 - 2020 pn.: "Montaz/instalacja
efektywnego energetycznie oswietlenia w Gminie Sosnowiec".
Zarz'l-dzenie Prezydenta - za1'l-czniknr 1.

Ad.2 Przedmiotem konsultacji spolecznych byl zakres dzialan inwestycyjnych
podejmowanych przez Gminy Sosnowiec w ramach projektu pn.: "Montaz/instalacja
efektywnego energetycznie oswietlenia w Gminie Sosnowiec". Projekt bydzie
zgloszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Sl'l-skiego na lata 2014 - 2020, poddzialanie 4.5.1 Niskoemisyjny
transport miej ski oraz efektywne oswietlenie - ZIT.

Ad.3 Termin rozpoczycia konsultacji spolecznych ustalono siy na dzien 08 marca 2016 roku
a zakonczenia na dzien 21 marca 2016 roku.
Konsultacje spoleczne przeprowadzone zostaly w budynku Urzydu Miejskiego
w Sosnowcu przy al. Zwyciystwa 20.

Uwagi oraz opinie mozna bylo przekazywac za pomoc'l- ankiety w wersji papierowej
w w/w terminie w siedzibie Biura Obslugi Interesant6w przy al. Zwyciystwa 20
w Sosnowcu, parter, w godzinach pracy Urzydu Miejskiego.

Wyniki konsultacji spolecznych zostaly podane do publicznej wiadomosci
poprzez umieszczenie na stronach intemetowych Miasta Sosnowca:
www.sosnowiec.pl oraz www.konsultacje.sosnowiec.pl, a takze w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.um.sosnowiec.pl w zakladce "Konsultacje spoleczne".

http://www.sosnowiec.pl
http://www.konsultacje.sosnowiec.pl,
http://www.bip.um.sosnowiec.pl


na temat modemizacji infrastruktury oswietlenia publicznego. L£l.cznie zostalo
zlozonych 76 ankiet. Ankieta skladala si~ z 3 pytan. Wyniki ankiet zaprezentowano
na ponizszych wykresach.

Wymaga Wysta rczajllca Wymaga Wystarczajllca
Pytanie: modernizacji

/Nie
modernizacji

/NieITak /Tak
[Iiczba glos6w] [Iiczba glos6w] [%] [%]

1. Jak ocenia Pani/Pan obecny
stan infrastruktury 74 2 97,37% 2,63%
miejskiego oswietlenia?

2. Czy wedlug Pani/Pana
realizacja projektu, w tym
montaz inteligentnego
systemu sterowania

75 I 98,68% 1,32%oswietleniem, przyczyni si~
do zmniejszenia emisji CO2
oraz zmniejszenia zuzycia
energii elektrycznej?

3. Czy wedlug Pani/Pana
realizacja projektu wplynie
posrednio na popraw~ 74 2 97,37% 2,63%
bezpieczenstwa
mieszkancow?
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Konkluzja: Przeprowadzone konsultacje spoleczne jednoznacznie wykazaly, iz istnieje
koniecznos6 przeprowadzenia dzialan inwestycyjnych polegajqcych na
modernizacji miejskiego oswietlenia w Sosnowcu. Mieszkancy dostrzegajq
koniecznos6 realizacji inwestycji i wynikajqce z niej korzysci w postaci
zrnniejszenia zuzycia energii elektrycznej, co przelozy siy na zmniejszenie
emisji C02 do atmosfery. Ponadto ankietowani majq swiadomos6 pozytywnego
wplywu inwestycji na poprawy bezpieczenstwa w miescie.


