
PREZ\'nS:NT ~llASTA
Sosnowca Zarządzenie

Prezydenta Miasta Sosnowca

Nr. P. z dnia 1.2.&4.e.J.oj'r.
w sprawie:

Przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i przedsiębiorcami
prowadzącymi działalność telekomunikacyjną na rynku lokalnym w zakresie
podejmowanej przez Gminę działalności telekomunikacyjnej.

Na podstawie art. Sa ust.l, art. 30 ust. l, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz.U. 2016, poz. 446) oraz Uchwały nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 21 marca 2013 r. (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2984) w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

zarządzam

§ 1
CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przeprowadzić konsultacje społeczne w celach informacyjnych dla mieszkańców
i lokalnych dostawców telekomunikacyjnych.

§ 2
Przedmiotem konsultacji będzie świadczenie przez Gminę Sosnowiec usługi bezpłatnego
dostępu do Internetu za pośrednictwem systemu HOT-SPOT w Parku im. J. Kuronia
w Sosnowcu przy ul. Brunona Jasieńskiego na terenie Ogrodu Jordanowskiego
na zasadach zawartych we wniosku jednostki samorządu terytorialnego o uzyskanie
zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania
opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (Załącznik nr 2).

§3
CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 16 maja 2016 roku
a zakończenia 25 maja 2016 roku.

§4
ZASIĘG TERYTORIALNY

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.

§ 5
GRUPA DOCELOWA

Adresatem konsultacji są lokalni dostawcy telekomunikacyjni oraz wszyscy mieszkańcy
Sosnowca.

§6
SPOSÓB POINFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

Informację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Sosnowca, na stronie internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl



§7
FORMA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w forrnie informacyjnej, uwagi oraz
opinie można przekazywać w formie:
1. elektronicznej na adres inwestycje@um.sosnowiec.pl
2. na platformie konsultacji społecznych www.konsultacje.sosnowiec.pl
3. w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy ulicy Mościckiego 14 pok.

308, w godzinach: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30. piątek
7.30 - 13.00.

§8
SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca
oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

§9
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONSULTACJE

Przygotowanie konsultacji powierzam:
1. Panu Dariuszowi Pieczka - Naczelnikowi Wydziału Inwestycji Miejskich.
2. Pani Ewie Markowskiej - Naczelnikowi Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

w zakresie - upowszechnienia ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji zgodnie
z § 5 niniejszego zarządzenia.

§10
ZAŁĄCZNIKI

1. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

2. Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE
na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian
za opłatę niższą niż cena rynkowa stanowiący załącznik nr 2.

3. Formularz zgłaszania opinii stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 11

PREZYDENT MIASTA


