
Zarządzenie

Prezydenta Miasta Sosnowca

N, Ją z dnia ć/ dt 0ł}*tct *ł9fi,

W sPrawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały dotyczącej zmiany
statutu Miejskiego Domu Kultury,,KAZ|MlERZ'' w Sosnowcu.

Na Podstawie art, 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 20t8 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXVI/2OL3 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 2]. marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

Zarządzam

§r
cEL l PRzEDMloT KoNsUtTAcJl

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców
dotyczącej zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury,,KAzlMtERZ'' w Sosnowcu.

§z
czAs RozPoczĘclA t zAKoŃczENlA KoNsULTACJl

Termin rozpoczęcia 
^konsu_ltacji 

społecznych ustala
a zakończenia na dzien !l..ł.!.,.,ŁP!lń. r.

się na azien łŁ,Q!-łatlr.,

internetowej

adres mailowy:

§g
zAslĘG TERYToR|ALNY

konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta sosnowca.

§ą
GRUPA DOCELOWA

konsu ltacjam i społecznym i zostaną objęci wszyscy m ieszkańcy sosnowca.

§s
FORMA PRZEPROWADZAN|A KONSULTACJ t

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
1. Składania opinii i uwag za pomocą strony

www.k* n su łtacię "s*srłowiec, pl
2, składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na

k§łsi-|!!ącie @ u iĘ.sryą owieq, Bl

Kr}



3. Składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w:
- Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 w godzinach: poniedziałek
7:30-18:00, wtorek-czwartek 7:3O - ].5:30, piątek 7:30 -13:00,
- Miejskim Domu Kultury ,,KAZIMlERZ", ul. Główna 19, 4L-żt5 Sosnowiec, w godzinach:
poniedziałek - piątek !2:OO - 18:00.

§s
SPOSÓB POt N FORMOWANtA MlESZKAŃCÓW

O PRZEPROWADZEN l U KONSULTACJl SPOŁECZNYCH

lnformację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na

tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta
Sos n owca, n a st ro n i e i nte rn etowej wwv, ks§§u I§ą cj§ć§§n§W.! eq, p !

§z
sPosóB PotNFoRMoWANIA o WYNIKACH KoNsULTACIt

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Sosnowca
oraz na stronie internetowej www.konsul§*cię.sq§nq {ięq,pl

§s
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONSULTAC|E

Przygotowanie konsultacji powierzam Panu Michałowi Mercikowi
Prezydenta ds. Kultury, Rozwoju i Dialogu Spotecznego.

petnomocnikowi

§g
zAączNlKI

1. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1.

2, Projekt Uchwały dot. zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury ,,KAZIMIERZ"
w Sosnowcu stanowi załączniknr 2,

3. Formularz opinii stanowi załącznik nr 3.

KoŃcowE

Zarządzenie wchodzi w życie z

§10


