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Raport z konsultacji społecznych
dotyczących przystąpienia miasta Sosnowca do

związku metropolita! nego.

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

z 2O1,6 roku, poz. 446 z poźn. zm.), § 3 Uchwały Nr 6O9/XXXV|/2013 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 2! marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

społecznych z mieszkańcami Sosnowca oraz Uchwały Nr \B4/XLIV/2017 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 10 kwietnia 2OL7 roku w/s przeprowadzenia konsultacji

z mieszkańcami miasta Sosnowca dotyczących wejścia miasta Sosnowca w skład związku

metropolitalnego w województwie śląskim 
"

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsuItacjach.
podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy

miasta sosnowca.

3. Termin konsultacji.
Konsultacje przeprowadzono w terminie od LL,04.2OL7r, do ż4.04,2017r.

4. Forma itryb konsultacji.
a) Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej,
b) Składania opinii i uwag w formie pisemnej

5. Uwagi do konsultacji mogły być zgłaszane:
a) konsultacje przeprowadzono poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej do skrzynek

usytuowanych w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego oraz w Centrum lnformacji

Miejskiej.
b) poprzez przesyłanie opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

ko nsu ltacje@ u m.sosnowiec. p l (ska n form u l a rza konsu ltacyj nego).

6. Uwagi dodatkowe:
a) za stronę organizacyjną konsultacji społecznych odpowiadał Wydział Rozwoju

i Promocji Miasta;
b) informacje o prowadzeniu konsultacji społecznych ukazały się:

o l,,ld stronach internetowych, w tym: www.sosnowiec.pl,
www.konsu ltacie.sosnowiec, pl;

. na tablicach ogłoszeniowych urzędu Miejskiego.

7. Raport z analizy zgłoszonych uwag.
Niniejszy raport jest wynikiem podsumowania głosów oddanych w trakcie trwania
konsultacji w dniach od 11 do 24 kwietnia 20L7 roku.



Na pytanie zamieszczone w ankiecie:

,,Czy jest Pani/Pan za wejściem miasta Sosnowca w skład tworzonego na terenie
województwa ś!ąskiego związku metropolitaInego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3

ustawy z dnia 9 marca żOL7 o związku metropolitalnym w województwie Ś!ąskim?"

Łącznie mieszkańcy oddali 190 głosów {10O%) w tym:
głosów ważnych - 185 (97,37%)

głosów niewaznych - 5 (ż,63%)

142 mieszkańców głosowało na TAK (76,76% - głosów ważnych)

43 mieszkańców głosowało na NlE (23,24% - głosów ważnych)

Raport sporządziła:
Joanna Grabarczyk
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