
KHTITWICE
dla odmiony

Ra poń z przeprowadzenia konsu ltacji społecznych

projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 5

Brynów- Część Wschodnia- osiedle Zgrzebnioka

Informacje ogóle

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Katow ce uchwaly nr X|lIl24o/15 z dn.30 lipca 2015r'
W spraWie uchwalen]a projektU Statutu Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia
osiedle Zgrzebnioka Prezydent Miasta Katowice podjął zarządzenie nr 421/201'5 z dn. 07 września
2015 r w sprawie przeprowadzenla konsultacj społecznych projektu statutu ]ednostki Pomocniczej
nr 5 Brynów- Częśc Wschodnia- osiedle Zgrzebnioka'

W ZarządŻeniu w szczególności określono ;

1)Przed m iot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt Statutu Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia
Osied le Zgrzebn ioka.

2)Ce I konsultacji.

CeIem konsultacji było zebranie propozycj1, UWag i opinii mieszkańców.]ednostki PomocnicŻej nr 5

Brynów- Część Wschodnia osiedle Zgrzebnioka odnośnie projektu statutu ]ednostki PomocnlCZej
nr5 Brynów Częśc Wschodnia osiedle Zgrzebnioka'

3)Czas trwa n ia konsultacji.

Konsu|tacje odbyły się w termin]e 22 Września 6 październ ka 2015 r

4)Za sięg te rytoria lny konsultacji'

W konsultacjach mogli brać udział uprawnieni mieszkańcy, posadający czynne prawo wyborcze
i stale zamieszkujący na obszarze ]ednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia osiedle
Zgrzebn ioka.

5 )Formę p rze p rowadze n ia konsu ltacji-

Kon5U taCje przeprowadzono Z Wykorzystaniem formularzy zgłaszania opin il'

6)Zasady komunikowania się W trakcie konsultaCjl.

Propozycje, UWag iop nie m eszkańców mogły być zgłaszane za pomocą formularzy zglaszania op nli

Udostępnionych W Wers]i tradycyjnej w flli nr B M e]skiej B]blioteki Publicznej w Katowicach przy
ul' Brynowskiej 53a oraz W Wersji elektronicznej za pośrednictwem P atformy Konsultac1i
\poleczrvr h Urzędu Mid\Id \dloW ' p'

7)Sposób poinformowania mieszkańców o tryb]e przeprowadzenia konsu tacji'

ogloszenie W sprawie przeprowadzenia konsultac1izan]ieszczono 14 dn] przed term nem rozpoczęcia
zbierania opinii mieszkańcóW na tab icy ogłoszeń UrZędu Miasta Katowice' na 5tronie
konsultacje'katowice.eu ] PJatform e KonsU tacjiSpotecznych UrZędu M asta KatowiCe oraZ W postac

1



plakatóW i u|otek dystrybuowanych na terenle ]ednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Częśc
Wsc hod n ia Os ied le Zgrze bn io ka

8)Sposób poinformowania o wynikach konSultaCjl.

Wyniki konsu|tacji zostały przedstaWione W postaci sprawozdania, którego wzór okreś|ono
w zarządzeniu, opubIikowanego za pośrednictwem Platformy Konsu|taCjispotecznych Urzędu Miasta
Katow]ce, strony kon5Ultacje'katowjce.eu oraZ Udostępnianego do wglądu W BiUrze Prasowym
UrzędU M ia sta 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.

oglosŻenie o przeprowadzeniu konsu|tacji 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 rozdystrybuowa ne W szkołach /
jednostkach kultury na terenie lednostki.

ll|. /ebrane opinie mieszkańców

W określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice okresie nie wpłynęły uwagi
do konsu ltowa n ego projektu Statutu.

ll. Akcja informacyjna

Sposób ustosunkowania się do
z uzasadnieniem

Do projektu statutu .]ednostki Pomocniczej nr 5 Brynów
mieszkańcy nie zglosili swoich uwag. Sprawozdanie z

Prezydenta Miasta Katowice Radzie Miasta Katowice.

pzez Prezydenta Miasta Katowice wraz

Część Wschodnia osied le Zgrzebnioka
konsultacji zostanie prze kaza n e przez

oprn

ZałącZniki:

1' uchwała ffxl /24a/I5 Rady N'/]iasta KatowiceZdn.30 pca2015r'
Pornocn CZe] nr 5 BrynóW- cZęść Wschodnia osiedle Zgrzebn oka
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w spr. en a prolektu Statutu lednostki

a kon5ultacji społecZnVch projektU

oka

2' Zarządzen e rt 421l2aI5 z dn. 7 września 2015 r. W Splaw e przepr
statutu.]ednostk Pomocn czej nr 5 BrynóW- CZęść Wschodnia 05 ed e

3. sprawozdanie Z Wyników kon5U tacji Ż m eszkańcami ']ednostki Pornocnicze] nr 5 BrVnóW cZęść Wschodnla
osied e Zgrzebnioka pro]ektu Statutu.]ednostki Pornocn cze] 5 Brynów_ Część W5chodn a oS ed e Zgrzebn oka


