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dotyczące : przeprowadzenia konsultacji spo łecznych projektu uchwały w sprawie zasad 
wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwa łodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwa łodawczych, formalnych 
wymogów, jakim muszą  odpowiadać  składane projekty 

Na podstawie art. 5a i 30 ust. 1 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/2014 Rady Miejskiej 
w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Sosnowca, zarz ądzam co następuje : 

§ 1 Przeprowadzi ć  konsultacje spo łeczne, których przedmiotem jest projekt uchwa ły 
w sprawie zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwa łodawczych, zasad tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim musz ą  odpowiadać  składane projekty. 

§ 2 Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie opinii i uwag do projektu uchwa ły, 
o którym mowa w § 1. 

§ 3 Termin rozpoczęcia konsultacji spo łecznych okre śla się  na dzień  28 sierpnia 2018 r., 
a termin zakończenia na dzień  11 wrze śnia 2018 r. 

§ 4 Konsultacje społeczne przeprowadzone zostan ą  na terenie miasta Sosnowca. 

§ 5 Adresatem konsultacji s ą  mieszkańcy Sosnowca. 

§ 6 Konsultacje przeprowadzane b ędą  w formie uwag i wyrażenia opinii do przed łożonego 
projektu za pomoc ą  strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl , za pomocą  poczty 
elektronicznej na adres mailowy: brm.sesiegum.sosnowiec.pl  oraz w formie pisemnej do 
skrzynek usytuowanych w Punkcie Konsultacyjnym: w Budynku G łównym Urzędu 
Miejskiego Al. Zwyci ęstwa 20 — Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedzia łek 
7:30-18:00, wtorek—czwartek 7:30 - 15:30, pi ątek 7:30 -13:00. 

§ 7 Informacj ę  o przeprowadzeniu konsultacji og łasza si ę  poprzez umieszczenie informacji 
na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Sosnowca, na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl .  

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



§ 9 Załącznikami do zarządzenia są  : 
1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - za łącznik nr 1; 
2. formularz opinii i uwag - załącznik nr 2; 
3. projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwa łodawczych, zasad 
promocji obywatelskich inicjatyw uchwa łodawczych, formalnych wymogów, jakim 
muszą  odpowiadać  składane projekty - załącznik nr 3. 

§10 Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Elżbiecie Nawrot — Kierownikowi Biura Rady 
Miejskiej oraz Pani Agacie Bartosik G łównemu Specjali ście w Biurze Rady Miejskiej. 

§ 11 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Prezydent Miasta Sosnowca 

Na podstawie art. 5a i 30 ust. 1 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 w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

spo łecznych z mieszka ń cami Sosnowca. 

Ogłasza: 

Przeprowadzenie konsultacji spo łecznych dotycz ących : 

projektu uchwa ły w sprawie zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw 
uchwa łodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwa łodawczych, zasad 
promocji obywatelskich inicjatyw uchwa łodawczych, formalnych wymogów, jakim 
muszą  odpowiada ć  składane projekty 

1. Termin rozpocz ęcia konsultacji spo łecznych ustala si ę  na dzie ń  28 sierpnia 2018 r., 

a zako ń czenia na dzie ń  11 wrze śnia 2018 r. 

2. Materia ły dost ępne będ ą : 

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

• w Biuletynie Informacji Publicznej, 

• na tablicach og łosze ń  Urzędu Miejskiego, 

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

II p., pok. 303. 

3. Konsultacje spo łeczne przeprowadzone zostan ą  w formie: 

• składania 	opinii 	i 	uwag 	za 	pomocą 	strony 	internetowej 

www.konsultacie.sosnowiec.pl   

• składania opinii i uwag za pomoc ą  poczty elektronicznej na adres mailowy: 

brm.sesiePum.sosnowiec.pl   

• składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w: 

Budynku G łównym Urzędu Miejskiego al. Zwyci ęstwa 20 — Biuro Obs ługi 
interesantów, w godzinach: poniedzia łek 7:30 — 18:00, wtorek — czwartek 7:30 — 
15:30, pią tek 7:30 — 13:00). 

4. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji og łasza si ę  na tablicach ogłosze ń  Urzędu 

Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie 

internetowej  www.konsultacie.sosnowiec. 

5. Wyniki konsultacji dost ępne b ęd ą  w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Sosnowca oraz na stronie internetowej  www.konsultacie.sosnowiec.pl   
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Formularz opinii i uwag 

Czy zgłasza Pani / Pan uwagi do projektu uchwa ły w sprawie zasad wnoszenia obywatelskich 

inicjatyw uchwa łodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwa łodawczych, zasad 

promocji obywatelskich inicjatyw uchwa łodawczych, formalnych wymogów, jakim musz ą  

odpowiada ć  składane projekty ? 

I Tak 

Nie 

* Proszę  zaznaczy ć  znak X przy wybranej przez Pa ństwa odpowiedzi. 

Prosz ę  o podanie swojej opinii wraz z krótkim uzasadnieniem swojego wyboru. 

(W przypadku projektów uchwa ł/zarz ądzeń  lub dokumentów strategicznych) 

Aktualny zapis w projekcie Uchwa ły/Zarządzenia. 

Proponowane zmiany w Uchwale/Zarz ądzeniu 

Uzasadnienie 


