
^KonsultacjeSpołeczndę
Raport z konsultacii społecznvch

w sprawie zasad itrvbu przeprowadzania Budżetu Obvwatelskiógo Miasta Sosnowca.

1. Przedmiot konsultacji.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z

20]-8 roku, poz. 994 z poźn. zm,), § 3 Uchwały Nr 609/XXXV|{2O73 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 2L marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy
miasta sosnowca.

3. Termin konsultacji.
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 18.02.2019r. do 25.02,20L9r,

4. Forma itryb konsultacji.
Konsu lta cj e p rzep rowa d zo n o poprzez wypełn ien i e a n kiety.

Uwagi do konsultacji mogły być zgłaszane:
a) w formie papierowej do skrzynek usytuowanych w: Budynku Głównym Urzędu

Miejskiego w Biurze Obsługi lnteresantów.
b) drogą elektroniczną na adres: konsultacie@um.sosnowiec.pl;
c) na platform ie konsu ltacji społecznych www. konsu ltacie.sosnowiec.pl.

Uwagidodatkowe:
a| za stronę organizacyjną konsultacji społecznych odpowiadał Wydział Kultury

i Promocji Miasta;
b) informacje o prowadzeniu konsultacji społecznych ukazały się:

. na stronach internetowych, w tym: www.bip.um.sosnowiec.pl.
www. konsu ltacie.sosnowiec. p|;

. na tablicach ogłoszeniowych urzędu Miejskiego.

Raport z analizy zgłoszonych uwag.
Niniejszy raport jest wynikiem podsumowania głosów oddanych w trakcie trwania
konsultacji w dniach od 18 do 25 lutego 2019 roku.

ZGŁOSZONE UWAG!

,.podstawą do podiecia decvzii przez mieszkańca, na którv proiekt chciałbv zagłosówać
powinno bvć RZETELNE przedstawienie opisu takiego proiektu, musicie wvmagać od osób
składaiacvch propozvcie proiektów podanie nastepuiacvch informacii i materiałów:

1,. zaznaczenie ma mapie sosnowca. nailepiei na Google maps mieisca
proponowanego proiektu.
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2. rvsunki w skali na mapie.
3. ieżeli możliwe, poglądowe proste wizualizacie (ogólnodostepnv program online

Sketchup moze tu bvć pomocnv https://app.sketchup.com/app mozna
importować również pliki png, w widoku z górv, i ustawieniu trvbu widoku rzutu
równoleełego można rvsować na tvch plikach - czvli można pobrać mapke Gooele
ina niei narvsować pog|adowo umieiscowienie e|ementów swoiego proiektu.
Banał. można oczvwiście siegnać też po pomoc do architekta lub budowlańca)

4. kosztorvs składowv elementów proiektu wraz z nazwami i podstawowvmi danvmi
firm, które podałv wvcene materiałów, robociznv, usługi proiektowania. samo
podanie finalnego kosztu proiektu nie wvstarcza. może budzić podeirzenia. Jako
obvwate| chce wiedzieć dokładnie na co głosuie.

Bez tvch informacii trudne iest podiecie przez mieszkańca decvzii, obecna forma
przeprowadzania głosowania odstrasza mieszkańców. Na stronie
https://obvwatelski.sosnowiec.pl/ powinna bvć interaktvwna mapa, na którei bedzie
zaznaczonv. każdv z proponowanvch proiektów, na każdvm etapie głosowania. po

naiechaniu na punkt |okalizacii proiektu na tei mapie powinna wvświet|ać sie miniaturka
z nazwa proiektu i ewentualnie z wizualizacia.
To sa elementv które powinnv bvć przez was wvmagane od składaiacvch proiektv od
samego początku. Mapke na waszei ełównei stronie, tez powinniście bvli umieścić od
samego poczatku.

lzróbcie dla tei platformv konsultacii społecznvch oddzielnv profil na FB! bo nikt o niei
nie wie!"

Uwaga nie dotyczy bezpośrednio zapisów w projekcie uchwaĘ.
Jedną z idei Budżetu Obywatelskiego jest jego przystępna forma. Nie każda osoba
zgłaszająca pomysł do realizacji musi posiadać specjalistyczną wiedzę, która pozwoli
jednocześnie dołączyć do dokumentów gotową wizualizację, rysunki w skali, szczegółowy
kosztorys etc. Oczywiście liczymy na jak najbardziej dokładny opis pomysłu, szacunkowy
koszt realizacji itd., natomiast specjalistyczna weryfikacja nalezy juz do wydziałów
merytorycznych Urzędu Miejskiego.
Na stronie www.obywatelski.sosnowiec.pl każdy projekt poddany pod głosowanie
zawiera mapę z zaznaczoną loka lizacją.


