
Wyniki konsultacji 
przeprowadzanej w trybie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz § 3 Uchwa ły nr 609/XXXVI/2013 Rady 
Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku ws. zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji spo łecznych z mieszkańcami Sosnowca. 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

1. Przedmiot konsultacji 
Przedmiotem konsultacji spo łecznych by ł  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwa ły 
nr 61/V11/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 w sprawie zatwierdzenia 
tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca ze zm. 

2. Organizacja procesu konsultacji. 
Materiały związane z przedmiotem konsultacji dost ępne były: 

• na stronie internetowej www .konsultacje.sosnowiec.pl, 

• w Biuletynie Informacji Publicznej, 
• na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego, 

• w Biurze Rady Miejskiej Urz ędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwyci ęstwa 20, 
II p., pok. 303. 

Uwagi i propozycje zmian mo żna było składać  do 14 sierpnia 2018 r. na adres poczty 
elektronicznej: brm.sesjegum.sosnowiec.pl  lub w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej 
w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 — Biuro Obsługi Interesantów, 
w dniach od poniedzia łku do piątku w godzinach pracy urzędu. Można było także 
uczestniczy ć  w forum do tematu w zak ładce www.konsultacje.sosnowiec.pl .  

Konsultacji spo łeczne prowadzone by ły od 31 lipca 2018r. do 14 sierpnia 2018r. 

3. Przebieg konsultacji. 
W trakcie konsultacji spo łecznych wpłynęła do Biura Rady Miejskiej jedna, następująca 
uwaga do §14 pkt.2 ust.3 tre ści projektu uchwa ły ws. zatwierdzenia tekstu jednolitego 
Statutu Miasta Sosnowca, który winien brzmie ć : „inicjatywa mieszkańców musi uzyskać  
poparcie co najmniej 10% wyborców zamieszka łych na proponowanym obszarze dzielnicy, 
posiadaj ących czynne prawo wyborcze do Rady Gminy, co udokumentowane winno by ć  
własnoręcznym podpisem popieraj ącego j ą  mieszkańca z podaniem imienia, nazwiska, adresu 
zamieszkania, numeru PESEL." 
a brzmi obecnie : „inicjatywa mieszkańców musi uzyskać  poparcie co najmniej 10% 
wyborców zamieszka łych na proponowanym obszarze dzielnicy, posiadaj ących czynne prawo 
wyborcze do Rady Gminy, co udokumentowane winno by ć  własnoręcznym podpisem 
popieraj ącego ją  mieszkańca z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru 
PESEL oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zwi ązku z poparciem 
inicjatywy utworzenia jednostki pomocniczej". 



Zgodnie z uzasadnieniem do proponowanej zmiany obecny zapis nie znajduje zastosowania 
po wej ściu w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

4. Sposób podawania wyników konsultacji spo łecznych. 
Wyniki konsultacji w postaci niniejszego Raportu podaje si ę  do publicznej wiadomo ści 
poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, w zak ładce 
„Konsultacje spo łeczne" oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl   

Sosnowiec, dnia 16 sierpnia 2018 r. 


