
Zarząd,zenie

Prezydenta Miasta Sosnowca

Nr .L;j.:. . z dnia.,..,j-.i..i"..,r;.,.i§;. 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany uchwaĘ,
Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego ,,Sosnowiecki
Bon Złobkowy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkaĘch na terenie Gminv
sosnowiec

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 nlarca l990 roku o sanlorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz Uchwały Nr |2|lV l20l9 Rady Miejskiej
r.l, Sosnorvcu z dnia 28 lLrtego 20l9 roku rv/s zasad i trybu przeprowadzania koIlsultacji z rnieszkańcami
Miasta Sosnowca (Dz.Urz. Woj. Sl. z2019 roku, poz. l895)

Zarządzam:.

§r
CEL KONSULTACJl

Celem przeprowadzenia konsultac.|i jest zebranie opinii i ulvag mieszkańców do§czących projektu
zmiany uchwały w sprawie ustaIlowienia świadczenia pienięźnego..Sosnorviecki Bon Złobkowy" dla
rodzin z dzięcmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Sosnorviec

§z
PRZEDMIOT KONSULTACJl

Przedmiotetn konsultacjijest projekt zmiany uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pienięznegcl
..Sosnowiecki Bon Złobkorł,y" dla rodzin zdziecmi w rvieku do lat 3 zamieszkalych na terenie Cminy
sosnowiec

§3
cZAs RozPoczĘclA l zAKoŃczENlA KoNsULTACJl

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzieri '|6,.lł:..2022r.. azakończenianadzięńł/.../!!,rlrrr.

§ł
zAslĘG TERYToRIALNY

Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnorvca.

§5
GRUPA DOCELOWA

Konsultac.iami zostaną objęci \,vszyscy mieszkańcy Sosnowca.



§5
FORMA PRZEPROWADZAN lA KONSU LTACJ l

Konsultac.ie przeprowadzone zostaną w formie:
l. Składania opinii i uwag za pomocą strony internetor,vej

2. Składania opinii i urvag za pomocą poczty
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elektroniczne.j na adres rnailow,v"

§7
SPOSÓB POlNFORMOWANlA MlESZKAŃCOW

O PRZEPROWADZEN l U KONSU LTACJ l

Infbrmację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się
ogłoszeń UrzędLr Miejskiego, w Biule§nie Infbrmacji
i nte rn eto wej \\, _\! !1 &!!]i !|i 1l q_iq..lł nrl l: i q c. p1.

poprzez umieszczenie infonnacji na tablicach
Publiczne_i Miasta Sosnowca oraz na stronie

§8
sPosoB PolNFoRMoWAN!A o WYNlKACH KoNsULTACJl

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biule§nie Infbrrnac.ji Prrblicznej Miasta Sosnorł'ca oraz na

stron i e i ntern etowej l1l1 !}, Ę., |1!]] ! §l] ! 1 ą_q| c. s1_1s ryr rl i łlc._p I

§9
OSOBA ODPOW!EDZIALNA ZA KONSU LTACJ E

Przygotowanie konsultacji powierzam Pani Sabinie Stanek - Naczelnikoivi Wydziału Polityki
Społecznej.

§10
zAączN!Kl

l. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu korlsltltacji stanowi załącznik nr l.
ż. Fonnularz opinii stanowi załącznik nr 2.

3. Pro.iekt zrniany uchwa§ rł, sprar,vie ustanowienia świadczenia pienięznego ..Sosnowiecki Bon

Złobkowy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkatych na terenie Gminy Sost-lclrviec

stanowi załączrlik nr 3.

§11
PosTANoWlENIA KoŃcoWE

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

,- Z'

. .ł'z| . ,


