
Zarządzenie

Prezydenta Miasta Sosnowca

N, 1tl z dnia .ł.eł,a.U.a+, d/9ł6 {jĄfu

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących udostępniania terenów
gminnych pod występy cyrków ze zwierzętami.

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

z 20L6 roku, poz. 446 z poźn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXV|{2OI4 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia żt marca 20].3 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

temat udostępniania terenów gminnych pod występy cyrków ze zwierzętami.

§z
czAs RozPoczĘclA l zAKoŃczENlA KoNsULTACJ!

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 6 czerwca 2016 roku,
a zakończenia na dzień 30 czerwca 2016 roku.

§g
zAslĘG TERYToR|ALNY

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.

§4
GRUPA DOCELOWA

Konsu ltacjam i społecznym i zosta ną objęci wszyscy m ieszka ńcy Sosnowca.

§s
FORMA PRZEPROWADZANlA KONSULTACJl

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

www. konsu ltacie.sosnowiec. pI

2, Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:
konsu ltacie@ um.sosnowiec.pI



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 - 15:30, piątek 7:30 - 13:00.

o Centrum lnformacji Miejskiej ul, Warszawska 3/2O, w godzinach:
poniedziałek * piątek 8:00 - 18:00, sobota 8:00 - 16:00.

o Placówkach oświatowo - edukacyjnych na terenie całego miasta, których
wykaz znajduje się w załączniku nr 3.

Przeprowadzenia spotkan ia z udziałem ekspertów, wszystkich zai nteresowa nych stron
oraz mieszkańców sosnowca.

§s
SPOSÓB POtNFORMOWAN!A MtESZKAŃCÓW

O PRZEPROWADZENl U KONSULTACJl SPOŁECZNYCH

lnformację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na

tablicach ogloszeń Urzędu Miejskiego, placówkach oświatowo edukacyjnych,
w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej
www. ko,n s u lta ci e. sosn ow,i ec. p I

§z
sPosoB PolNFoRMoWANtA o WYNIKACH KoNsULTACI!

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz
n a stronie internetowej : www. konsu ltacie.sosnowiec. pI

§g
OSOBA ODPOWIEDZ|ALNA ZA KONSULTACJ E

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

§9
zAŁĄczNIKl

L Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1.

2. Formularz opinii dotyczący udostępniania terenów gminnych pod występy cyrków ze

zwierzętami stanowi załącznik nr 2.

3. Wykaz Punktów Konsultacyjnych stanowi załącznik nr 3.

§10
PosTANoWtENlA KoŃcoWE

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

4.

PREZYD

,t

ENTA



ZaIącznik nr 1,

Prezydent Miasta Sosnowca

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

z 20L6 roku, poz, 446 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały nr 609/XXXV||2O13 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 2]. marca 201_3 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Sosnowca,

Ogłasza:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących udostępniania terenów gminnych
pod występy cyrków ze zwierzętami.

1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 6 czerwca 2016 roku,
a zakończenie na dzień 30 czerwca 201-6 roku.

2. Materiały dostępne będą:
o Na stronie internetowej wwry.konsultacie.sosnowiec,pI
o W Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi

lnteresantów, w godzinach: poniedziałek 7:30 - ].8:00, wtorek - czwartek
7:3O - ].5:30, piątek 7:3O - 1-3:00.

o W Centrum lnformacji Miejskiej ul. Warszawska 3|2O w godzinach:
poniedziałek - piątek 8:00 - ].8:00, sobota 8:00 - 16:00.

o w punktach konsultacyjnych, których wykaz znajduje się w załączniku nr 3.

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

www. konsultacie.sosnowiec.pI
o składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

obvwatelsFi @ um.sosnowiec.pl
o składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w:

e Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi
lnteresantów, w godzinach: poniedziałek 7:3O - 18:00, wtorek - czwartek
7:3O- 15:30, piątek 7:30- 13:00.

o centrum lnformacji Miejskiej ul. warszawska 3lżo, w godzinach:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00, sobota 8:00 - 16:00.

o w punktach konsultacyjnych, których wykaz znajduje się
w załączniku nr 3.

o zbierania uwag zgłaszanych przez mieszkańców w trakcie spotkania, które
odbędzie się 06.06.2016r o godzinie 17,QO w Centrum lnformacji Miejskiej
ul. Warszawska 3/20.

4. lnformacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego, w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Sosnowca Qraz na stronach
i nternetowych www. konsu ltacie.sosĘowiec. p l.

5. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Sosnowca
oraz n a stron ie internetowej : www. konsultacje.sosnowiec. pl

q§



_Konsultacje§połeczn€g
Załączniknr 2

Form ularz zgłaszania uwag

Czy uważasz, że miasto Sosnowiec powinno udostępniać
tereny gminne pod występy cyrkowe z udziałem zwierząt?

! tak, ponieważ*:

! Nie, poniewaz*:

* Proszę zaznaczyć znak X przy wybranej przez Państwa odpowiedzi.

(ł

(imię, nazwisko, data)



_KonsuItacje
Społeczne-# Załącznik nr 3

WYKAZ PUN KTÓW KONSU LTACYJ NYCH

W Punktach Konsultacyinych oznaczonych gwiazdką uwagi będą przyjmowane do dnia
23.06.2OL5r

Ń

ZSO nr 13

ul. Baczyńskiego 14

SP nr 45 ul. Czeladzka 58
PM nr 57 ul. Gospodarcza 63

SP nr 19

ul. Składowa 5Stary Sosnowiec*

SP nr 42
ul. Bolesława Prusa 2534

ZSO nr 5
ul. Bohaterów Monte Casino 46

Centru m l nformacji M iejski ej u l. Wa rszawska 3 / 20
Biuro Obsługi lnteresanta Al. Zwycięstwa 20

SP nr 15

ul. Wojska Polskiego 84

ZSO nr 12

ul. Jasieńskiego 2A


