
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr Prezydenta Miasta sosnowca z dnia marca 2oI7 r,

prezvdent Miasta sosnowca

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j, Dz.U.
z2Ot6 r. poz. 446 z poźn, zm,) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXVI/2Ot3 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Sosnowca

oołasza
przeprowadzenie konsultacii społecznvch w zakresie działań inwestvcvinvch
podeimowanvch przez Gmine Sosnowiec w ramach proiektów rewitalizacvinych
planowanvch do realizacii w ramach RPO WSL 2O14-2O2O pn.:

1. Rewitalizacja obiektów ,,MLlszelka" oraz MDK w dzielnicy Kazimierz w Sosnowcu
na cele społecznei

2, Rewitalizacja osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5
w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społecznoŚci lokalnej,

1.
Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 6 marca żO77 roku
a zakończenia na dzien 20 rnarca 2017 roku.

2.
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną za poŚrednictwem strony internetowej
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: http://www.konsultacje.sosnowiec.pl oraz w siedzibie
Biura obsługi Interesantów przy al. Zwycięstwa 20 w Sosnowcu, w terminie okreŚlonym
w ogłoszeniu, które stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia,

3.
Informacje oraz materiały związane z przedmiotem konsultacji przedstawione zostaną
w terminie wskazanym w pkt. 1:

-na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:
w terminie wskazanym w pkt. 1 niniejszegohttp : //www. ko n su lta ci e.

ogłoszenia,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowcal. http://www.bip.um.sosnowiec,pl,

w zakładce,,Konsultacje społeczne".

4.
Uwagi oraz opinie będzie mozna przekazywaĆ za pomocą ankiet w wersji elektronicznej
za pośrednictwem strony internetowej: http://www.kansultacie.sosnowiec,pl, a takze
w wersji papierowej w terminie wskazanym w pkt, 7, w siedzibie Biura Obsługi
Interesantow przy al. Zwycięstwa 20 w Sosnowcu, parter, w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego.

5.
Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomoŚci poprzez
umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:
http://www,konsultacie. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:
http :,ww,bip,um,sosnowiec.pl, w zakładce,,Konsultacje społeczne".
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