
Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych

projektu statutu Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże

l. lnformacje ogóle

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Katowice uchwały nr Lll/7Ż33/74 z dn.
30.07.2014 w sprawie uchwalenia projektu statutu ]ednostki Pomocnicze.j nr 7 Żałęże
Prezydent Miasta Katowice podjął zarządzenie nr ŻŻ3o/2o1-4 z dn. 77.o8'Ż074 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu Jednostki Pomocniczej nr 7

Zalęże.

W zarządzeniu w szczególności określono :

1)Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultac.ji był projekt statutu Jednostki Pomocniczej nr 1 Żałęże.

2)Cel konsultacji.

Celem konsultacji było zebranie propozycji, uWag i opinii mieszkańców Jednostki
Pomocniczej nr 7 Zatęże odnośnie pro.jektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 7 Zalęże.

3)Czas triva nia konsu ltaeji.

Konsultacje odbyły się W terminie od 14 do 25 sierpnia 2014 r.

4)Za5ięg terytoriaIny konsuitacji.

W konsultacjach mogłi brać udział uprawnieni mieszkańcy, posiadający czynne prawo

wyborcze i stale zamieszkujący na obszarze w granicach określonych ulicami:

1' granlca północna _ biegnie środkiem koryta rzeki Rawy od granicy miasta z Cho-
rzowem, do skrzyżowania z torami kolei piaskowej.

Ż. granica wschodnia .' biegnie torami kolejourymi od mostu na Rawie, kierując się
na południe do ul. Gliwickiej. Następnie skręca na wschód ibiegnie południową stroną ul.

Gliwickie'i do torów kolejowych. Dalej biegnie tymi torami do wylotu torów kolejowych
z dworca PKP W rejonie ul. Sądowej. Następnie granica zdąża torami kolejowymi na połu-
dniowy-zachód, aż do wiaduktu kolejowego na ul. Kochłowickiej.

3. granica południowa * biegnie południową stroną ul. Kochłowickiej od wiaduktu
PKP w kierunku zachodnim, następnie skręca vl ul. Bocheńskiago i biegnie jej wschodnią



stroną na północ do Wiaduktu kolejowego, potem załamuje się i biegnie na zachód
wzdłuż torów PKP rel. Gliwice _ Częstochowa do granicy z miastem Chorzowem.

4. granica zachodnia _ pokrywa się z granica miasta Z Chorzowem

5)Formę przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje przeprowadzono Z Wykorzystaniem formularzy zgłaszania opinii.

6)Zasady komunikowania się w trakcie konsultac'ji.

Mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu Statutu za pomocą formularzy zgłoszenia

opinii dostępnych w wersji tradycyjnej W filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.

Gliwickiej 93 oraz W Wersji elektronicznej Ża pośrednictwem Platformy Konsultacji

Społecznych Urzędu Miasta Katowice.

7)Sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji.

ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji zamieszczono na stronie katowice.eu,
na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice oraz Biuletynie lnformacji
Pu blicznej UMK.

8)Sposób poinformowania o wynikach konsultacji.

Zebrane propozycje, uwagi i opinie zostały przedstawione w postaci sprawozdania

z wyników konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże'

9)Od powiedzialnego za proces konsultacji.

Wykonanie zarządzenia powierzono Kierownikowi Biura Prasowego oraz Naczelnikowi
Biura Rady Miasta, nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzono Sekretarzowi Miasta.

ll. Akcja informacyjna

ogłoszenie o przeprowadzeniu konsu|tacji społecznych pojawiło się w następujących

miejscach: strona www. konsu ltacie. katowice.eu, Biuletyn lnformacji Publicznej, Platforma

Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice. o rozpowszech n ien ie informacji
o procesie poproszono również lokalną parafię.



lll. zebrane opinie mieszkańcóW

W określonym w zarządzen iu

Statutu.

czasie nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie projektu

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.

Załaczniki:
1. ZarŻądzenie nr 2229l2ol4 Prezydenta Miasta Katowice z dR' 12 sierpnia 20L4 r. W sprawie przeprowadzenia

konsultacji społecznych projektu statutu jednostki Pomocniczej nr 14 oąbróWka Mała

2' sprawozdanie z WynikóW konsultacji Z mieszkańcamiJednostki Pomocnicze.i nr 14 Dąbrówka Mała projektu

statutu Jednostki Pomocniczej nr 14 DąbróWka Mała


