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Prezydenta Miasta Sosnowca
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W sprawie: przeprowadzenia konsultacji spotecznych z mieszkaricami w zakresie dziatari
inwestycyjnych podejmowanych przez Gmine, Sosnowiec w ramach projektu
rewitalizacyjnego planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020

r

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016 roku, poz. 446 z pozn. zm.) oraz § 3 Uchwaty Nr 609/XXXVI/2014 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
spotecznych z mieszkaricami Sosnowca.

Zarza^dzam:

§1

CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzenia konsultacji spotecznych jest aktywne wt$czenie partnerow
spotecznosci lokalnych w planowanie inwestycji.

§2

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji b^dzie projekt planowany do realizacji w ramach RPO WSL 2014-
2020 pn.: Rewitalizacja Centrum Miasta na cele spoteczne - nadanie nowej funkcji
obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem czesci
wspolnych wybranych kamienic

§3

CZAS ROZPOCZ^CIA I ZAKONCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpocz^cia konsultacji spotecznych ustala sie. na dzieri 24.04.2017 rv
a zakoriczenia na dzieri 12.05.2017 r.

§4

ZASI^GTERYTORIALNY

Konsultacje spoteczne przeprowadzone zostana. na terenie miasta Sosnowca.

§5

GRUPA DOCELOWA

Konsultacjami spotecznymi zostana. obj^ci wszyscy mieszkaricy Sosnowca ze szczegolnym
uwzgle_dnieniem mieszkaricow Centrum.



§6

FORMA PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI

Konsultacje spoteczne przeprowadzone zostana. wformie:
1. Sktadania opinii i uwag za pomoca. ankiety dost^pnej na stronie internetowej

www.konsultacie.sosnowiec.pl oraz przestanej poczta. elektroniczna. na adres
mailowy: wfz.fundusze(5)um.sosnowiec.pl;

2. Sktadania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w Punkcie
Konsultacyjnym w Budynku Gtownym Urze.du Miejskiego Al. Zwyci^stwa 20 - Biuro
Obstugi Interesantow, w godzinach: poniedziatek 7:30-18:00, wtorek-czwartek
7:30 -15:30, pia.tek 7:30 -13:00.).

§7

SPOSOB POINFORMOWANIA MIESZKANCOW

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOtECZNYCH

Informacje. o przeprowadzeniu konsultacji ogtasza sie. poprzez umieszczenie informacji na
tablicach ogtoszeri Urze.du Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Sosnowca, na stronie internetowej www.konsultacie.sosnowiec.pl.

§8

SPOSOB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTAGI

Wyniki konsultacji dost^pne be_da_ w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca
oraz na stronie internetowej www.konsultacie.sosnowiec.pl.

§9

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONSULTACJE

Przygotowanie konsultacji powierzam Pani Agnieszce Walczak - Naczelnikowi Wydziatu

Funduszy Zewne.trznych i Wspotpracy.

§10

ZAt^CZNIKI

1. Tresc ogtoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi zata.cznik nr 1.
2. Formularz opinii stanowi zata.cznik nr 2.

§11

POSTANOWIENIA KONCOWE
,'- . -

Zarza.dzenie wchodzi w zycie z'dniem podpisania.
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