
PREZYDErłT MIASTA
Sosnowca

Zarządzenie

Prezydenta Miasta sosnowca

nr 43 zdnia 
^O§\,Łt(,a 

'?ĄZ3r,

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwaĘ
w sprawie zmiany uchwaĘ nr 589/XXXll/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia
29 października 2020 r. zmienionej uchwałą ff 99tlLxlll2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r-

w sprawie regulaminu utrzymania czystoŚci i porządku na terenie miasta sosnowca

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

z żOż2r., poz. 559, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 727lV l20I9 Rady Miejskiej

w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

z mieszkańcami Miasta sosnowca (Dz. Urz. woj, Śl, z 2019 roku, poz, 1895).

Zarządzam:

§1
cEL KoNsUtTAol

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie opinii iuwag mieszkańców dotyczących:

Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 589/XXX|l/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 października 2o2o r. zmienionej uchwałą N 991ltJi|Il2o22 z dnia 31 sierpnia

2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

§2
PRzEDMloT KoNsULTAol

Projekt uchwały W sprawie zmiany uchwały nr 589/xXXll/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 października 2020 r. zmienionej uchwałą nr 99]-/Lxlll20ż2 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie miasta Sosnowca.

§3
czAs RozPoczĘclA l zAKoŃczENlAśoNsU_LTAol

Termin rozooczecia konsultacii ustala sie na dzień .lił.r,?-!r.h-Z.t.
. r.końc.enia n. ari"ń ,l!3,:a.[r,?.ęt.5r.

§4
zAslĘG TERYToR|ALNY

Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.

§5
GRUPA DOCELOWA

Konsultacjami zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca.

§6
FoRMA PRZEPRoWADZAN lA KoNsUtTAo l

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:
1, składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www. konsu ltacie.sosnowiec. p|

2. składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

konsuitacie@um.sosnowiec.pI



§7
SPOSÓB POlNFORMOWANlA MlESZKAŃCÓW

o PRZEPRoWADZENlU KoNsUtTAol
lnformację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na
tablicach ogłoszeń urzędu Miejskiego, w Biuletynie lnformacji publicznej Miasta
Sosnowca, na stronie internetowej www.konsultacie.sosnowiec.pl.

§8
sposóa polNFoRMowANlA o wyNlKAcH KoNSULTAol

wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie lnformacji publicżnej Miasta sosnowca oraz
na stronie internetowej www. konsu ltacie.sosnowiec.pI

§9
OSOBA ODPOW|EDZ|ALNA ZA KONSULTAOE

przygotowanie konsuItacji powierzam paniAgnieszce kowalskiej - Naczelnikowi wydziału
Gospodarki Komunalnej.

§10
zAączNlKl

1. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1.
ż. Formulaz opinii stanowi załącznik nr 2.
3. Projekt uchwały W sprawie zmiany uchwały nr 589/xxxll/202o Rady Miejskiej

wSosnowcu z dnia 29 październik a 2o2o r. zmienionej uchwałą nr 997/LXll/2o22 z dnia
31 sierpnia 2o22 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta sosnowca.

KoŃcowE
§11


