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2. Przedmiot konsultacji społecznych.
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4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca.

5. Wzorankiety.
6. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Ad 1. Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

z2016 r. poz. 446 z poźn. zm) oruz Uchwały Nr 609/XXXYI120I3 Rady Miejskiej

w Sosnowcu z dnia 2| marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji

społecznych z mieszkańcami Sosnowca, Prezydent ogłosił konsultacje społeczne w zakresię

działń inwestycyjnych podejmowanych przęz Gminę Sosnowiec w ramach projektu

planowanego do realizacji w ramach RPO WSL na lata 2014 - 2020 pn,:,,Rewitalizacja

osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy uI. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum

aktywizacji i inte gracj i społeczno ści lokalnej ".

Adz. Przedmiotem konsultacji społecznych był zakres działań inwestycyjnych

podejmowanych przez Gminę Sosnowiec w ramach projektu ręwitaltzacyjnego pn.:

,,Rewitalizacja osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5

w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społeczności lokalnej"

Projekt zostanie zgłoszony do koŃursu w ramach Zintegrowarlych Inwestycji Terytorialnych

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,

poddziŃartie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.

Ad 3.Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach od 6 do 20 marca2}I7 roku.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu,

w siedzibie Biura Obsługi Interesantów pIzy al. Zwycięstwa20.

Uwagi oraz opinie możnabyło przekazywac zapomocąankiet:
. w wersji papierowej w terminie wskazanym powyżej w siedzibie Biura obsługi

Interesantów przy al. Zvłycięstwa 20 w Sosnowcu, parter, w godzinach pracy Urzędu

Miejskiego,
. w wersji elektronicznej zapomocą strony intemetowej http://www.konsultacje.sosnowiec.pl.

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca:

http://www.bip.um.sosnowiec.pl oraz na stronie intemetowej Urzędu Miasta Sosnowca:

http://www.konsultaąie.sosnowiec.pl, w zakładce ,,Konsultacje społeczne".

Ad 4.ZarządzeniePrezydenta - zńączntknr I.
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Ad 5. Wzór aŃiety - zŃącznikm ż.

Ad 6. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Zaproponowane w ankietach pytania słuĄĄy poznaniu opinii mieszkńców Sosnowca na

temat dzińań rewitalizacyjnych na terenie osiedla Juliusz, a także czy zaproponowane

działania spowodują ożywienie społeczne w tej dzielnicy.

W ankiecie łącznie wzięło ldziŃ 56 mieszkańców Sosnowca. Ankiety w wersji papierowej

wypełniło 56 osób, a za pośrednictwem strony internetowej odpowiedzi udzieliło 0
ankietowanych. AŃieta składała się z 5 pytań (4 pytania zamknięte i 1 pytanie otwarte).

Na pytanie otwarte żadna z ankietowanych osób nie udziellła odpowiedzi. Ponizej
przedstawiono odpowiedzi ankietowanych osób w ujęciu tabelarycznym i graficznym.

Pytanie
Tak

||iczba
głosów]

Nie
|ltczba

głosów]

Brak
odpowiedzi

||tczba
głosów]

1. Czy według Pani/Pana mieszkańcom osiędla Juliusz
potrzebne są działania w zakresię ozywienia
gospodarczego, społecznego i przestrzenno-
środowiskowego?

54 2

2. Czy według Pani,{Pana realizacja projektu polegająca
m.in. na zaadaptowanill części budynku przy ul.
Czołgistów 5 na żłobęk miejski oraz utworzenie klubu
przeznaczonego dla mŁodzieży stanowi odpowiedź na
potrzeby lokalnej społeczności mięszkańców Pani/Pana
dzielnicy?

54 2

J. Czy według Pani/Pana realizacja projektu polegająca
m.in. na zaadaptowaniu części budyŃu pIzy ul.
Czołgistów 5 na żłobek miejski oraz utworzenie klubu
przęznaczonego dla młodzieży pozytyrvnie wpłynie na
j ako śó ży cia mieszkańców Pani/Pana dzielnicy?

53 J

4. Czy według Pani/Pana nowe zagospodarowanie
przestrzeni miejskiej przyczyni się do rewitalizacji
ftzycznej, gospodarczej i społecznej osiedla Juliusz
w Sosnowcu ?

51 5

5. Jakie inne działania, niewymienione powyżej Pani/Pana
zdaniem mogłyby byó rea|izowane w ramach adaptacji
przestrzeni na potrzeby mŁodzieży. Proszę wymienió.

56
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Konkluzia:
przeprowadzone konsultacje społeczne jednoznacznie vlykazały, ze istnieje Potrzeba

przeprowad zęnia działań rewitali zacyinych polegających na przebudowie budyŃu pfzy ulicy

Czołgistów 5 w Sosnowcu na centnrm aktywizacji i integracji społecznoŚci lokalnej.

Mieszkańcy widzą potrzebę rea|izacji inwestycji i wynikającę z niej korzyŚci w Postaci

zwiększenia ilości miejsc w żłobku oTaz stwoTzenia Klubu d|aDzięci tMŁodzieŻY - Centrum

Aktyrvizacji osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem SPołecZnYm

w wieku do lat 17. Ponadto ankietowani mają świadomoŚc, iżzagospodarowanie przestrzeni

miejskiej przyczyni się do rewitaltzacji fizycznej, gospodarczej i społecznej osiedla Juliusz,

a także pozytywnie wpłynie na j akośó ży cia mieszkńcow,
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