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W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących usunięcia patrona Szkoły
Podstawowej nr 32 w związku z realizacją zapisów ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2016 roku,
poz. 446 z późno zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia
21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Sosnowca.

Zarządzam:

§1
CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących
realizacji zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

§2
PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest propozycja:
- usunięcia patrona Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w związku z realizacją zapisów ustawy
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej.
Propozycję zmiany zawiera projekt uchwały będący załącznikiem do Zarządzenia.

Termin rozpoczęcia k~sultacji społecznych ustala się na
a zakończenia na dzień ~It.UpCCI( ..... 2017 r.

§3
CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

d
. . hl) V-{;)CUt

zlen y:- . 2017 r.,

§4
ZASIĘG TERYTORIALNY

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.

§5
GRUPA DOCELOWA

Konsultacjami społecznymi zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca.



§6
FORMA PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
1. Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej W~Js.9lJ'§1l.!t9gj!?-"-~Q~11Qwiec.pl
2. Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailawy:

konsultacje@um.sosnowiec.pllub wks@um.sosnowiec.pl
3. Składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w Punktach

Konsultacyjnych:
- w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi Interesantów,
poniedziałekw godz. 7:30-18:00, wtorek-czwartek w godz. 7:30 - 15:30, piątek w godz. 7:30 -
13:00.
- w Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 20, w godzinach: od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-18:00 i w sobotę w godz. 9:00-17:00.
- w Miejskim Domu Kultury "Kazimierz", ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec, w godzinach: od
poniedziałku do piątku w godz. 10:00-19:00.

§7
SPOSÓB POINFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Informację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca,
na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiecpl,

§8
SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na
stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

§9
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONSULTACJE

Przygotowanie konsultacji powierzam Panu Wojciechowi Skibie - Zastępcy Naczelnika Wydziału
Kultury i Komunikacji Społecznej.

§10
ZAŁĄCZNIKI

1. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1.
2. Formularz opinii stanowi załącznik nr 2.
3. Projekty uchwał będących przedmiotem konsultacji stanowią załącznik nr 3.


