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Zarządzenie
prezvdenta Miasta sosnowca
rur łi,d z dnia .?.j..ń.."z016 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu
aktualizacji,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca

na Iata 20L6-2O23".

Na podstawie art. 5a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z2OL6r.,
poz. 446) oraz zgodnie z art. 33; art.39 oraz art. 50 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 20!6 r. poz,353), a także
zgodnie z § 3 Uchwały Nr 6o9lxxxvll2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 2t marca 2073
roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Sosnowca

zarządzam

§r

Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata żOt6-2Oż3", który następnie zostanie przyjęty
stosowną uchwałą Rady Miejskiej. Projekt aktualizacji stanowi zalącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§z

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 31 maja 2Ot6 roku,
a zakończenia na dzień 20 czerwca 2016 roku.

§a

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na terenie miasta Sosnowca.

§ą

Celem konsultacji społecznych jest wypełnienie dyspozycji zapisów ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz. U. z 2Ot6 r. poz.353), oraz zapewnienie mieszkańcom miasta Sosnowca mozliwości
wyrazenia opinii a także zgłoszenie wniosków i propozycji do projektu aktualizacji ,,Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2Ot6-2O23".



§s

lnformacje o przeprowadzaniu konsultacji społecznych ogłasza się poprzez zamieszczenie
ogłoszenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego www.bip.um.sosnowiec.p| w zakładce ,,Konsultacje Społeczne" oraz na stronie
www. konsu ltacie.sosnowiec.pI

§0

Wyniki konsultacji dostępne
Miejskiego www.bip.um.sosnowiec.pl
www.konsu ltacie.sosnowiec. pI

będą na stronie internetowej Urzędu
w zakładce ,,Konsultacje Społeczne" oraz na stronie

§z

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
o przekazywania opinii i uwag w formie listownej na adres Urzędu Miejskiego

al. Zwycięstwa 20; 41-200 Sosnowiec lub na adres poczty elektronicznej

R,sokol @ um,sosnowiec.pl: k.Foszczurnv@ um.sosnowiec.pl
o osobiście w Budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Małachowskiego 3, l piętro, pokojż2

- Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, w godzinach: poniedziałek 7.3O - 18.00;

od wtorku do czwartku: 7.30 - 15.30; w piątki 7 ,30 - 13.00.

§s

Materiały dotyczące przeprowadzanych konsultacji dostępne będą:

1. Na stronie internetowej Miasta Sosnowca www.sosnowiec.pl
ż, W siedzibie Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta * budynek Urzędu Miejskiego przy

ul. Małachowskiego 3, l piętro, pokój 2ż; w godzinach: poniedziałek 7.30 - 18.00;

od wtorku do czwartku: 7.30 - 15.30; w piątki 7.3O - 13.00.

§g
Przygotowanie konsultacji powierzam :

L. panu Grzegorzowi Sokołowi oraz Panu Krzysztofowi Goszczurnemu pracownikom

Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta.
ż. Naczelnikowi Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w zakresie - upowszechnienia

ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z §5 niniejszego

zarządzenia.
§10

Treść ogłoszenia
zarządzenia.

o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego

§11
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