
Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych

projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

l. Informacje ogóle

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XL|X/LI59|I4 z dn.

30.04.2AL4 w sprawie uchwalenia proiektu Statutu Jednostki Pomocniczei nr 17 Prezydent

Mjasta Katowice podjął zarządzenle nr 206420L4 Z dn. 20'05'2014 r. w sprawie

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu lednostki Pomocniczej nr 17

Giszowiec.

W zarządzeniu w szczególności okreś]ono :

1)Przed miot kon s u ltacii.

Przedmiotem konsultacji był projekt statutu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.

2)Cel kons u ltacji.

Celem konsu|tacji było zebranie propozycji, uwag i opinii mieszkańcÓwJednostki

Pomocniczej nr 17 Giszowiec odnośnie projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 17

Giszowiec.

3 )Czas trwa n ia kons u ltacji.

Konsu|tacje odbyły się 3 czerwca 2aI4 r' w godzinach 17'30 18.30'

4\Zasięg terytoria lny kon Su ltacji'

W konsultacjach mogli brać udział uprawnieni mieszkańcy, posiadający czynne prawo

wyborcze istałe zamieszkujący na obszarze w granicach okreś|onych uIicami:

1' granica północna'biegnie południową krawędzią u|.73 Pułku Piechoty, od miejsca gdzie

ulicę tę przecina dukt Ieśny do przecięcia ul. Pszczyńskie.j. NaStępnie wzdłuż linii

kolejowej M uchowiec- Mysłowice do wiaduktu w rejonie ul' Szopienickiej' Dalej granica

biegnie osią autostrady 44 i północną stroną ul' Mysłowickiej do granicy miasta Z

Mysłowicami'

2' granica wschodnia pokrywa się z granicą miasta Mysłowice.

3. granica południowa _ biegnie od wschodniej graniCV miasta do rozwidlenia ul. Bielskiej,

następnie |asem do przecięcia z linią ko|ejową iduktem leśnym do u|' 73 Pułku Piechoty'



5)Formę przeprowadzenia kon su |tacji.

Konsultacje miały formę otwartego spotkania z mieszkańcami Jednostki PomocnicŻej nr 17

Giszowiec.

6)Zasady komunikowania się W trakcie konsultacji.

Propozycje, uwagi iopinie mieszkańców mogły być zgłaszane bezpośrednio na spotkaniu

do protokołu lub za pomocą formularza, którego WZór określał załącznik nr 1do zarządzenia.

7)Sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji.

ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsuItacji zamieszczono 7 dni przed terminem

otwartego Spotkania z mieszkańcami na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice, na stronie

katowice.eU oraZ W postaci plakatów rozwieszanych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 17

Giszowiec.

S)Sposób poinformowania o wynikach konsultacji.

Zebrane propozycje, uwagi i opinie zostały przedstawione w postaci spraWoZdania

z wyników konsu|tacji z mieszkańcamilednostki PomocniCZej nr 17 Giszowiec'

' 9)Odpowiedzialnego za proces konsultacii.

Wykonanie zarządzenia powierzono Kierownikowi Biura Prasowego oraz Naczelnikowi Biura

Rady Miasta, nadzÓr nad wykonaniem zarządzenia powierzono sekretarzowi Miasta'

ll. WykorŻystanenarzędzia konsultacyjne.

Konsu|tacje społeczne miały formę otwartego spotkania z mieszkańcami Jednostki

Pomocniczej nr 17 Giszowiec, które odbyło się 3 czerwca 2014 r' w godzinach 17'30 18.30

w Miejskim Domu Kultury,,szopienice- Giszowiec" przy Pl. Pod Lipami 1.

lll. Akcjainformacyjna

ogłoszenie o przeprowadzeniu konsu|tacji społecznych, określone załącznikiem nr 2



zarządzenia Prezydenta Mjasta Katowice nr Ż064/2014 pojawiło się w następujących

miejscach:strona WWW. katoWiCe' eU, strona WWW- konsu itac]e ' katcWiCe ' eu, tablica ogłoszeń

Urzędu Miasta Katowice,, Biu|etyn 1nformacji Pub|icznej' Plakaty informacyjne pojawiły się

na tablicach Miejskiego Domu Kultury, w administracji Osiedla Giszowiec Katowickiej

Spółdzie|ni Mieszkaniowej przy ul' Wojciecha 36, w dzielnicowych p|acówkach oświatowych

oraz w filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. PrzyjaznejTa.

tv. Zebrane opinie mieszkańców

Spotkanie konsu|tacyjne było protokołowane, o czym poinformowano przybyłych

mieszkańców' W trakcie spotkania nie zostały przedstawione jakieko|wiek uwagi do treści
projektu statutu.

V' 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 30 lipca )01,4 r.

Zalaczniki:
I. zarządzenie nr 2046/201-4 Prezyde nta M iasta Katowice z dn. 20 maja 2014 r' W sprawie przeprowadzenia

konsultacji społecznych projektu statutu Jednostki Pomocniczej nr 17 Gi5zowiec.

2. Protokół ze 5potkania kon5ultacyjnego z mieszkańcamiJednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec w przedmiocie

nadania Statutu.

3. Sprawozdanie z wyników konsultacji z mieszkańcami]ednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec projektu statutu

Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.


