
Raport z przeprowadrenia kortsultacji społ€cznYch

projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka

l. lnformacje ogóle

W związku z oodjęciem przez Radę Miasta Katowice uchwały nr L/II83/!Ą z dn.
28.05 'Ż01'4 w sprawie uchwalenia projektu statutu Jednostki Pomocniczej nr ]'2 Koszutka
Prezydent Miasta Katowice podjął zarządzenie nr 21-8{.o'J-4 z dn.25'07 '7014 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu jednostki Pomocniczej nr L2
Koszutka.

W zarządzeniu w szczegÓlności określono :

1)Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt Statutu Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka.

2)Cel konsultacji.

Celem konsulLacji byto zebranie propozycji, uWag i opinii mieszkańców ]ecjnostki
Pomocniczej nr ].2 Koszutka odnośnie projektu statutu Jednostki Pcmocniczej nr 12
Koszutka.

3)Czas trwania konsu ltacji.

Konsultacje odbyłV się w terminie od 25 lipca do 18 sierpnia 2014 r.

4)zasięg terytorialny konsultacji.

W konsultacjach mogli brać udzia} uprawnieni mieszkańcy, posiadający czynne prawo
wyborcze i stale zamieszkujący na obszarze tł granicach określonych uIicami:

1.granica północna _ biegnie od punktu przecięcia ul. Słonecznej Z torami kolejki pia_

skowej, następnie południową Stroną ul.Słonecznej przecina A|. Korfantego iosią ul. Je_

sionowej i południową sironą cmentarza prowadzi do u!. Cedrowej. Dalej granica biegnie
wzdłuż północnej strony ul. Cedrov'lej.

2.granica wschodnia - biegnie od wschodniej krawędzi ul. Cedrowej, wzdłuż zachod-
niej strony ogródków Działkowych o nazwie,,Dolina Zgody" i,,Słoneczne Wzgórze" do ul.
osikowej iosią ul' osikowej do skrzyżowania z ul. Brzozową. Następnie przecina ulicę Ka_

towicką i przechodzi między poses'jami nr 35 i 37, obiega teren Szkoły Podstawowej nr 62
i przecina ulicę bez nazwy biegnącą między Łrudynkami ul. Katowickiej nr 39 i41. Dalej



granica biegnie Wzdłuż parkanu sklepu ogrociniczego na zapleczu Poczty, prostopadle do

ul. olin'lpijskiej. Następnie biegnie osią ul. olimpijskiej, obiega parking izdąża na południe

do Al. Roździeńskiego.

3.granica południowa - z ul. Olimpijskiej granica skręca w Al. Roździeńskiego iokrąża_
jąc od południa Rondo biegnie osią ui. Chorzowskiej do granicy Z JP nr ]"0 - Dąb, na wyso-

kości torów kolejki piaskowej.

4.granica zachodnia - załamuje siq w kierunku północnym i wzdłuż torÓw PKP docho-

dzi do rozjazdu z torami kolei piaskowej w Rowie Wełnowieckim. Dalej biegnie iymi to_

rami na północ, do punktu przecięcia ul. Słonecznej.

5)Formę przeprowadzenia konsultacji.

Kon5ultacje przeprowadzono z wykorzystaniem formularzy zgłaszania opinii.

6)Zasady kornunikowania się w trakcle konsultaeji'

Mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu Statutu ra pomocą formularzy zgłoszenia

opinii dostępnych w wersji tradycyjnej w filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy

ul' Grażyńskiego 47 anz w wersji elektroiricznej za pośrednictwem Platformy Konsultacji

Społecznych U.zędu Mia5ta KatoWice'

7)Spcsób poinfermowania mieszkarirÓw o tfybie przeprowadzenia konsultacji.

ogłoszenie W sprawie przeprowadzenia konsultacji

na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu

lnformacji Publicznej.

8)Sposób poinformowania o wynikach konsultaeli.

Zebrane propozycje, uwagi i opinie zostały przedstawione w postaci sprawozdania

z wyników konsultacji z mieszkańcami Jednostki PomocnicŻej nr ]"2 Koszutka.

9)Od powiedzia lnego za proces konsultacji.

Wykonarrie zarządzenia powierzono Kierorvnikowi Biura Prasowego oraz Naczelnikowi

Biura Rady Miasta, nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzono Sekretarzowi Miasta'

zamieszczono na stronie Katowice.eu ,

Miasta Katowice oraz w Biuletynie



Akcja informacyjna

ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych pojaw!ło 5ię W następujących

miejscach:strona wrvw. konsuliacie. katowice.eu, Biuletyn lnformacji Publicznej, Platforma

Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice. o rozpowszechn ien ie informacji o

procesie poproszono również parafię oraz stowarzyszenie działające na terenie jednostki.

lll' zebrane opinie mieszkańców

W określonym w zarządzeniu czasie nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie projektu

Statutu.

lV. sposób ustosunkowania się do opinii przez Prezydenta Miasta Katowice wraz

z uzasadnieniem

sprawozdanie z konsultacji zostanie przedstawione przez Prezydenta Miasta Katowice

na Sesji Rady Miasta Katowice w dniu 10.09.2014 r.

załociniki:
1. zarządzenie nr Ż!8!20L4 Prezydenta Miasia Katowice Ź dn. 25 lipca 2014 r W sprawie przeprowadzenia

konsultacji społecznych projektu statutu Jednostki Pomocnicze.i nr ].2 Koszutka.

2. sprawozdanie z WynikóW kon5ultac'ii z mie5zkańcami Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka projektu statutu

lednostkl Pomocniczej nr 12 Koszutka


