
Prezydent Miasta Sosnowca

na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446

- t. jedno z późno zm.) oraz § 3 uchwały nr 609/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia

21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami

Sosnowca

ogłasza wynik konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie:

- zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego w związku z realizacją zapisów ustawy o zakazie

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń

użyteczności publicznej.

1. Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 10 lipca 2017 roku do 17 lipca 2017 roku.

2. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były:

• na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

• w Biuletynie Informacji Publicznej

• na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego

• w budynku Głównym Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20

• w Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 20

3. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie:

• składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

• składania opinii uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailawy

konsultacje@um.sosnowiec.pl lub wks@um.sosnowiec.pl

• składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w Punktach

Konsultacyjnych: Budynek Główny Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi

Interesantów, w godz.: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-

13:00 oraz Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 20, w godz. od poniedziałku do

piątku 8:00-18:00 i w sobotę 9:00-17:00.

Wyniki konsultacji społecznych:

Oddano 4 głosy, w tym 4 głosy ważne.

Głosy mieszkańców z punktów konsultacyjnych rozłożyły się w następujący sposób:

- za zmianą nazwy ulicy oddano 1 głos, a za jej pozostawieniem 1 gtos.

- na platformie www.kosultacje.sosnowiec.pl pojawiła się jedna opinia opinię za pozostawieniem

nazwy ulicy.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłano jedną opinię za pozostawieniem nazwy ulicy.
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