
  
      Załącznik nr 1 

Prezydent Miasta Sosnowca 
 
 

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  
z 2015 roku, poz. 1515 z póź. zm.)  oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej 
w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Sosnowca. 

Ogłasza 
 

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zasad III edycji Budżetu 
Obywatelskiego. 
 

1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 15 marca 2016 roku 
a zakończenia na dzień 04 kwietnia 2016 roku. 
 

2. Materiały dostępne będą: 

 Na stronie internetowej miasta www.obywatelski.sosnowiec.pl, 
www.konsultacje.sosnowiec.pl 

 w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi 
Interesantów,  w godzinach: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek – czwartek 7.30 
– 15.30, piątek 7.30-13.00. 

 w Punktach Konsultacyjnych ( lista Punktów Konsultacyjnych załącznik nr 3 do 
Zarządzenia) 
 

3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie: 

 Składania opinii i uwag za pomocą platformy internetowej 
www.konsultacje.sosnowiec.pl 

 Składanie opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: 
obywatelski@um.sosnowiec.pl 

 Składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w:  
 Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi 

Interesantów,  w godzinach: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek – czwartek 7.30 
– 15.30, piątek 7.30-13.00. 

 w Punktach Konsultacyjnych ( lista Punktów Konsultacyjnych załącznik nr 3 do 
Zarządzenia) 
 

 Zbierania uwag zgłaszanych przez mieszkańców w trakcie spotkań: 
 w Miejskim Domu Kultury Kazimierz, w dniu 17.03.2016r., godz. 17.00  
 w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Wojska Polskiego, w dniu 21.03.2016r.,  

godz. 17.00 
 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu sala 221, w dniu 31.03.2016r. godz., 17.00 

 
 

4. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronach  
internetowych www.konsultacje.sosnowiec.pl, www.obywatelski.sosnowiec.pl  
 

5. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Sosnowca, na stronach internetowych: 
www.konsultacje.sosnowiec.pl,www.obywatelski.sosnowiec.pl 
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