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dla admiony Ra po rt z przeprowa d zeni a konsu ltacj i społecznych

projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie

lnformacje ogó|e

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Katowice uchwały nr vl/B4lls Z dn. 4 marca 2015l.

W sprawie uchwalenia projektu Statutu ]ednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie PreŻydent M jasta

Katowice podjął zarządzenie nr 12512075 z dn. 13 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia

konsultacjispotecznych projektu Statutu lednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie.

W zarządzeniu w szczegó|ności określono ;

1)P rzed miot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji byt projekt Statutu.Jednostki Pornocniczei nr 3 Zawodzie.

2)Ce I konsultacji.

Celem konsultacji było zebranie propozyc]i, uwa8 i opinii mieszkańców ]ednostki Pomocniczej nr 3

7awodzie odnośnie proiektu Statutu ]ednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie.

3)Czas trwa n ia konsuLtacji.

Kon5ultacje odbyły się w terminie 1-17 kWietnia 2015 r'

4)Zasięg te rytoria lny konsultacji'

W konsultacjach mog|i brac udziai uprawnieni mieszkańcy, posiadający czynne prawo wyborcze

istale zamieszkujący na obsŻarze Jednostki Pomocniczej nr 3 ZawodZie.

5)Formę prze prowa d ze n ia konsu Ltacji.

Konsultacje przeprowadzono z wykorzystaniem formu arzy zgtaszania opin i .

6)Zasady komunikowanla się W trakcie konsultacji.

Propozyc1e, uwagi iopinie mieszkańców mogły być zgłaszane za pomocą formularzy zgłaszania opin ii

udostępnionych W Wersji tradycyjnej w fiIii nr 24 Miejskie] Biblioteki Publicznej W Katowicach przy

u|' Roździeńskiego 88A ifilii nr 31 przy ul' Marcinkowskiego 13 oraz W Wersji elektron]czne]

za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych Ufzędu Miasta Katowice'

7)Sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacj i'

o8ło5zenie W sprawie przeprowadzenia konsultacj]ZamiesZCZono 14 dni przed terminem rozpoczęcia

zbieranla opinii mieszkańców na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice, na stronie

konsu|tacje.katowice'eu i PIatformie Konsu|tacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice oraZ W postaci

plakatów dystrybuowanych na terenie ]ednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie.



8)Sposób poinformowania o wynikach konsu|taCji.

Wyniki konsultac]'i Żostaiy przedStaWione W poStaci sprawozdania, którego wzór określono
w zarządzeniu, opUblikoWanego Za pośrednictwem Platformy KonsUltac]iSpołecznych UrŻędU Miasta
Katowice, strony konsultacje.katowice'eU oraŻ Udostępnianego do wglądu W BiUrze Prasowym
Urzęd u Miasta Katowice.

9)Od powiedzia Inego za proces konsultacji.

Wykonanie zarządzenia powierzono Kierownikowi Biura Prasowego oraŻ Zastępcy Naczelnika Biura
Rady Miasta, nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzono SekretarŻowi Miasta.

Akcja informacyjna

ogłoszenie o przeprowadzenlu konsultacji społecznych pojawiło się na stronie
konsultac.je.katowice.eu, w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na platformie Konsultacjt
Społecznych Urzędu lV]iasta Katowice. Plakaty i uIotki zostały rozdystrybUowane W szkołach /
przedszkoIach ijednostkach kultury na terenie.]ednostki. W akcję inforrnacyjną czynnie włączyli się
zarządzający n ieruch om ościam i na terenie jednostki, którzy w swoich zasobach wywieszali plakaty
informujące o procesie (Towarzystwo Budownictwa 5połecznego S.A., Katowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej W Katowicach olaz trŻy wspólnoty
z Osied ia Gwiazdy).

Zebrane opinie mieszkańców

W określonym w zarządzeniu Prezydenta
do konsu ltowa nego projektu Statutu.

Miasta Katowice okresie nie wpłynęły uwagi

Sposób ustosunkowania się do opinii
z uzasadnieniem

przez PreŻydenta Miasta Katowice Wraz

Do projektu StatUtU lednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie mieszkańCy nie zgłosili swoich uwag'
Sprawozdanie z konsultacji zostanie przekazane przez prezydenta Miasta Katowice
Radzie Miasta Katowice.

I' Zarząd\enie N 125/2a75 Z dn' 13'03'2015 r' W spraWie przeprowadzenia
Statutu lednostkl Pomocniczej nr 3 Zawodzie

2' 5prawozdanie z wyników konsu]tacj1 Z mieszkańcarni ']ednostk Pomocnlczej
Jednostki Pornocniczel nr 3 Zawodzie

konsu ltacji społecznych projektu

nr 3 Zawodzie prolektu Statutu


