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projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 2

Załęska Hałda - Brynów część zachodnia

Informacje ogóle

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Katowice uchwały nr VlI/13o/15 z dn' 1 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia projektu statutu ]ednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda Brynów część
zachodnia Prezydent Miasta Katowice podjął zarządzenie nr 767 /2oL5 Z dn. 15 kWietnia 2015 r'

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu ]ednostki Pomocnjczej nr 2
Załęska Hałda _ Brynów część zachodnia'

W zarządzeniU w szczególności określono:

1)Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsu|tacji byl projekt Statutu Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda _ Brynów
częśc zachod n ia '

2)Cel konsultacji.

celem konsultacji było zebranie propozycji, UWag i opinii mieszkańców Jednostki Pomocniczej nr 2
Załęska Hałda Brynów część zachodnia odnośnie pfojektu statutu ]ednostki Pomocniczej nr 2

Załęska Hałda _ Brynów część zachodnia.

3)Czas trwa n ia konsultacji.

Konsultacje odbyły się W terminie 4 18 ma]a 2015 r

4)Zasięg terytorialny konsultacji'

W konsu|tacjach mog|i brac udział uprawnieni mieszkańcy, posiadający czynne prawo wyborcze
i sta|e zamieszkujący na obszarze Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda _ Brynów część
zachodnia.

5)Formę prze prowadze n ia konsu|tacji.

KonsUltacje przeprowadzono z WykorŻystaniem formu|arzy zgłaszania opin ii.

6)Zasady komunikowania się W trakcie konsultacji'

Propozycje, uwagi iopinie mieszkańców mogły być zgłaszane za pomocą formu|arzy zgłaszania opinii
Udostępnionych W Wersji tradycyjnej W filij nr 32 Miejskiej BibIioteki Publicznej W Katowicach przy

ul. Grzyśki 19a oraz W wersji elektronicznej za pośrednictwem PIatformy Konsu|tacji Społecznych
Urzędu M iasta Katowice '

7)Sposób poinformowan ia mieszka ńców o trybie przeprowadzenia konsultacji.

ogłosze n ie W sprawie przeprowadze n ia konsultacjizamieszczono 14 dniprzed terminem rozpoczęcia
zbierania opinii mieszkańców na tabIicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice, na stronie
konsultacje'katowice.eu i Platformie Konsu|tacjiSpołecznych Urzędu Miasta Katowice oraz W postaci



plakatóW i ulotek dystrybuowanych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Haida Brynów
częśc zachod n ia.

8)Sposób poinformowania o wyn ikach konsu|tacji.

Wyniki konsuItacji zostały przedstawione W postaci sprawozdania, którego wzór okreś|ono
w zarządzeniu, opublikowanego za pośrednictwem Platformy KonsUltacjiSpołecznych Urzędu Miasta
Katowice, strony konsu|tacje.katowice.eu oraz udostępnianego do wg|ądu W BiUrze Prasowym
Urzędu M iasta Katowice.

9)Od powiedzia lnego za proces konsultacji.

Wykonanie zarządzenia powierzono Kierownikowi BiUra Prasowego oraz Zastępcy Naczelnika Biura
Rady Miasta, nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzono Sekretarzowi Miasta.

ll. Akcia informacvina

ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych pojawiło się na stronie
konsultacje.katowice.eu, w Biuletynie lnformacji Publicznel oraz na Platformie Konsultacji
Społecznych Urzędu Miasta Katowice. P|akaty i u|otki zostały rozdystryb U owa n e W szkołach /
jednostkach kultury na terenie .lednostki. O rozpowszech n ien ie informacji o konsultacjach
poproszono również |okalne parafie rzymskokatoIickie.

lll. lebrane opinie miesrkdncow

W okreś|onym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice okresie nie wpłynęły uwagi
do konsultowanego projektu statutu. Z urny mieszczącej się w fiIii nr 32 Miejskiej BibIioteki
Publicznej Wyciągnięto jeden formularz Zgłoszenia opinii, który nie zawieral uwag
do konsultowanego doku me ntu.

Sposób ustosunkowania się do opinii pnez Prezydenta Miasta Katowice wraz
z uuasadnieniem

Do projektu statutu Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda Brynów część zachodnia mieszkańcy
nie zgłosili swoich uwag. Sprawozdanie z konsu|tacji zostanie przekazane przez Prezydenta Miasta
KdLowice Rad,/ie M ia sta Katowice

Załącznlki:.

1' uchwała nrv )/13a/75 Rady Miasta Katowjce Z dn' 1 kwietnia 2015 r' W spr'

Pornocnicze] nr 2 Załęska Hałda Brynów cZęść zachodnia

2.Zarządzen e nr 161/2075 Z dn' 15 kwietnia 2015 r. W spraw]e przeprowadzen a konsultac] społecznych pro]ektu

Statutu ]ednostki Pomocnicze] nr 2 Załęska Hałda BrynóW cZęść Zachodn a

3. 5prawozdanie Z WynikóW konsUltac]] Z mieszkańcarni ]ednostk Poł-nocniczej nr 2 Załęska Hałda Brynów część
Żachodnia pro]ektu statutu ]ednostki Pomocn czej nr 2 Załęska Hałda - Brynów część zachodnia

tv.

a prolektu Statutu lednostki


