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Ra port z przeprowadzenia kons u ltacj i społecznych

projektu statutu Jednostki Pomocniczej nr 9 osiedle Tysiąclecia

|. lnformacje ogóle

W ZWiąZkU z podjęciem przez Radę Miasta KatowiCe uchwały nr v ||/1'31'/15 Z dn. 1 kWietnia 2015r.
W sprawie uchwalenia projektu statutu .]ednostki Pomocniczej nr 9 osiedle Tysiąclecia Prezydent
Miasta Katowice podjąl zarządzenie nr 1'68/2015 z dn. 15 kwietnia 2015 r. W spraWie
przeprowadzenia konsultaCji społecznych projektu statutu ]ednostki Pomocniczej nr 9 osied|e
TysiącIecia.

W ZarządŻeniU w szczególności okreśIono :

1)Przed m iot konsu ltacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt statutu ]ednostki Pomocniczej nr 9 osied|e Tysiąclecia

2)Ce I konsultacji.

Celem kon5ultacji było zebranie propozycji, uwag iopinii mieszkańców ]ednostki Pomocniczej nr 9
osied|e Tysiąc|ecia odnośnie projektu statutu Jednostki Pomocniczej nr 9 osiedle Tysiąclecia

3)Czas trwa n ia konsultacji.

Konsu|tacje odbyły się w terminie 4 18 maja 2015 r.

4)Zasięg te rytoria lny kon5u ItaCji'

W konsultacjach mog|i brać udział uprawnieni mieszkańcy, posiada'jący Czynne prawo wyborcze
i stale zamieszkujący na obszarze Jednostki Pomocniczej nr 9 osiedle Tysiąclecia

5)Formę prze prowadzen ia konsultacji.

Konsultacje przeprowadzono Z Wykorzystaniem formularzy zgłaszanla o pin ii'

6)Zasady komunikowania się w trakcie konsuJtacji.

Propozycje, uwagi i opinie mieszkańców mogły być zgłaszane za pomocą formu|arzy zgłaszania opin ii
udostępnionych w wersji tradycyjnej W filii nr 14 Mie]skiej BibIioteki PUblicznej w Katowicach przy
ul. Piastów 20 i fiIii nr 25 przy Ul' Bo|esława Chrobrego 2 oraz w Wersji elektronicznej Za

pośredn ictwem P|atformy Konsultacj i Społecznych Urzęd u M iasta Katowice'

7)Sposób poinformowania mieszka ńców o trybie przeprowadzenia konsultacji.

ogłosze n ie w sprawie prze prowadze n ia konsu ltacji za mieszczono 14 d n i przed term inem roz poczęcia
zbierania opinii mieszkańców na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice, na stronie



konsUltacje.katowice.eU i Platformie Konsultacji Spoiecznych Urzędu Miasta KatowiCe oraZ W postaCi

plakatów i ulotek dystrybuowanych na terenie ]ednostki Pomocniczej nr 9 osied|e Tysiąclecia

8)Sposób poinformowania o wynikach konsU ltacji.

Wyniki konsuItacii Zostały przedstaWione W postaci sprawozdania, którego wzór określono
w zarządzeniu, opublikowanego za pośrednictwem Platformy KonsultacjiSpołecznych Urzędu Miasta
Katowice, strony konsultacje.katowice.eu oraZ Udostępnianego do wglądu W BiUrze Prasowym
Urzędu M iasta Katowice.

9)Od powiedzia Inego za proces konsultacji.

Wykonanie zarządzenia powierzono Kierownikowi Biura Prasowego oraz Zastępcy Nacze|nika Biura
Rady Miasta, nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzono sekretarzowi Miasta.

ll. Akcja informacyjna

ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych pojawiło się na stronie
konsultacje.katowice.eu, w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na Platformie Konsultacji
Społecznych Urzędu Miasta Katowice' Plakaty i u|otki zostały rozdystryb u owa n e W szkołach /
jednostkach kultury na terenie lednostki. O rozpowszechnienie informacji o konsultacjach
poproszono lokalne parafie rzymskokatolickie. lnformacja o procesie została wywieszona również
w Spółdzie ln i Mieszkaniowej Piast'

lll. Zebrane opinie mieszkańcÓW

W określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice okresie wpłynęły następUjące uwagi
do konsultowanego dokumentu, zgłoszone przez jednego mieszkańca ]ednostki Pomocniczej nr 9
osied |e Tysiąc |ec ia:

Obecny zapis w projekcie Statutu Proponowana /miana /apisu lub dodatkowy,/apis

510 u5t. 4,,odWołanie przewodnicZącego

la'ząd-' lub .ego lelvglacja u pe}r'eria
funlcji .esL tówrozrdLZrd Z odwola- e-
pozostałVch członków Za rzadu.''

Do wykreślenia w ca1ości.

s 16 u5t.5 ,,W raZie powtarzającego 5ię

naruszenia prawa przez organy Jednostki,
Rada Miasta Katowice może W drodze
uchWały roŻwiąZać Radę.''

,,W razie powtarŻającego s ę naruszen a prawa przez or8anV
lednostki' Rada Miasta Katow ce rnoze W drodze uchwały
roZW ąZaĆ Radę, okreś ając datę WVboróW kole]ne] Rady."

5 18 ust. 6,,Naboru członkóW
obwodowych kom sji dokonu]e 5ię poprzez
ogloszer a w pras|e spo(ród osób, lrórF
sta]e Zarn]eszku]ą na terenie mlasta
Katowice-"

,,Nabofu członkóW obwodoWVch komisji dokonu]e się
poprzez ogłoszenia W prasie spośród osób, które stale
Zarn]eszku]ą na terenie Jednostki, której dotyczy nabór do
obwodowych komlsl ."



Sposób ustosunkowania się do opinii przez Prezydenta Miasta Katowice wraz
z uzasadnieniem

Sposób ustosunkowania się Prezydenta Miasta WraZ Z Uzasadnieniami do zgłoszonych wniosków
stanowi ZałącZnik nr 3 do raportu sprowozdanie Z wyników konsultacji.
Raport wraz ze sprawozdaniem zostanie przekazany Radzie Miasta Katowice.

Załączniki:

l.uchwaia nr v ll1-3L/1-s Rady Miasta Katowlce z dnla 1 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia projektu Statutu

]ednostki Pomocniczej nr 9 osiedle Tysiąclecia

2.Zarządzenle nr L68/20L5 Z dn. 15 kW]etnia 2015 r' W sprawie przeprowadŻenla konsultacji społecznych projektu

statutu ]ednostkl Pomocniczej nr 9 osledle Tys]ąc ecia

3. 5prawozdanie z wyn1ków konsultacji z mleszkańcami .]ednostki Pomocniczej nr 9 05iedle Tysiąclecia projektu

statutu Jednostki Pomocnicze] nr 9 osledle Tysiąclecia


