
Raport z konsultacii społecznvch

3.

4.

1. Przedmiot konsultacji
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.

z żOt5 roku, poz. '],5L5 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXVll2Ot3 Rady Miejskiej

w Sosnowcu z dnia 21 marca 20]_3 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcY

miasta sosnowca.
Termin konsultacji
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 15.03.20].6 r. do O4,Q4.żO'],6 r.

Forma i tryb konsultacii
Konsultacje przeprowadzono poprzez:

a) Zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej Urzędu Miasta Sosnowca -

www.obvwatelski.sosnowiec.p|, www.konsultacie.sosnowiec.pl oraz W BiuletYnie

lnformacji Publicznej w zakładce Konsultacje Społeczne:

r Projekt nowych zasad lll edycji Budżetu Obywatelskie8o;

b) otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji

pozarządowych w następujących terminach:
o L7.a3.2016 r,, godz. 1_7.00 - Miejski Dom Kultury Kazimierz ul. Główna 19

o ż1_.o3.2016 r., godz. [J..00 - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Wojska Polskiego

o 31.03.2016 r., godz. 17.00 - Urząd Miejski Al. Zwycięstwa 20,

5. Uwagi do konsultacji mogły być zgłaszane:

a) podczas otwartych spotkań z mieszkańcami;

b) w Punktach Konsultacyjnych;
c) drogą elektroniczną na adres: obvwatelski@um.sosnowiec.pl;
d ) na platformie konsu ltacji społecznych www.konsultacie.sosnowiec. pl.

6. Uwagidodatkowe:
a) Za stronę organizacyjną konsultacji społecznych odpowiadał Wydział Rozwoju

iPromocji Miasta;
b) lnformacje o prowadzeniu konsultacji społecznych ukazały się:

. na stronach internetowych, w tym: www.sosnowiec.Pl,

www.obvwatelski.sosnowiec. pl, www. konsultacie.sosnowiec, pl;

. w lokalnej prasie: Kurier Miejski, Dziennik Zachodni;
o 1,1? tablicach ogłoszeniowych w punktach konsultacyjnych;

. zostały wysłane drogą mailową do autorów projektów z poprzedniej edycji.

7. Raport z analizy zgłoszonych uwag
Niniejszy Raport jest wynikiem analizy uwag zgłoszonych podczas trwania konsultacji

społecznych na temat proponowanych zmian w lll edycji Budżetu Obywatelskiego,

W konsultacjach społecznych w sumie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Od 1-5 marca do

04 kwietnia 2ot6 roku zgłoszono łącznie 30 uwag. W trakcie trwania konsultacji

społecznych każdy mieszkaniec mógł wyrazić opinię i przedstawiĆ swoje ProPozYcje

zmian. poniżej prezentujemy zgłoszone uwagi oraz stanowisko Wydziału Rozwoju

iPromocji Miasta:



o Mieiski Dom Kulturv Kazimierz, ul. Główna ].9

Brak uwag.

o Mieiska Biblioteka Publiczna, ul. Woiska Polskieeo 6

Zmiana proporcji przy podziale środków.
propozycja przyjęta: Podział środków w proporcjach 60% liczba mieszkańców,

30% powierzchnia, 10 % frekwencja; 100 tys. dla każdej lokalnej strefy konsultacyjnej.

o Urząd Mieiski, al. Zwvciestwa 20

Wyodrębnienie Sielca z lokalnej strefy konsultacyjnej Sielec, Centrum.
propozycja przyjęta: Sielec zostanie wydzielony z lokalnej strefy konsultacyjnej Centrum

i połączony z |okalną strefą konsultacyjną Kukułek i Andersa.

24 ankiety dotyczące wydzie!enia Sielca ze strefy konsultacyjnej Centrum, Sielec.
propozycia przyjęta: Sielec zostanie wydzielony z lokalnej strefy konsultacyjnej Centrum

i połączony z lokalną strefą konsultacyjną Kukułek i Andersa.

2 ankiety dotyczące moż!iwości zgłaszania w tej edycji Budżetu Obywatelskiego Projektów
dotyczących siłowni na świeżym powietrzu.
propozycja odrzucona: W poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego został

zrealizowany szereg inwestycji z zakresu siłowni na świeżym powietrzu. Gmina realizując

tego typu inwestycje ponosi ich koszty utrzymania, ubezpieczenia jak równieŻ kosztY

wynikające z dewastacji.

1ankieta dotycząca zmiany proporcji przy podziale środków.
propozycja przyjęta: Podział środków w proporcjach 60% liczba mieszkańców,

30% powierzchnia, ].0 % frekwencja; 1_00 tys, dla każdej lokalnej strefy konsultacyjnej.

1ankieta przeciw ograniczeniu możliwościzgłaszania projektów z zakresu budowy nowYch

placów zabaw.
propozycja odrzucona: Na terenie miasta jest zlokalizowanych kilkadziesiąt placów zabaw,

które wymagają ponoszenia przez miasto nakładów na koszty ich utrzymania oraz

dewastacje. Kolejne tego typu inwestycje będą wiązały się z kolejnymi kosztami, które Gmina

będzie zobowiązana pokrywać.

1 ankieta dotycząca wprowadzenia ograniczenia wiekowego.
propozycja odrzucona: Zgodnie z orzecznictwem Sądów Administracyjnych nie moŻna

wprowadzać w konsultacjach społecznych ograniczeń wiekowych dla osób chcących w nich

uczestniczyć.



Uwaga dot. przekazania zbyt dużej kwoty dla strefy edukacji.
propozycja odrzucona: Środki na strefę edukacji zostały zwiększone w związku z bardzo

duzym zainteresowaniem mieszkańców projektami złożonymi w tej strefie oraz

utworzeniem zgodnie z życzeniem mieszkańców strefy przedszkolnej. Dodatkowym

argumentem przemawiającym za zwiększeniem środków na strefę edukacji jest

kształtowanie świadomości obywatelskiej już od najmłodszych lat.

1 a n kieta dotycząca skrócenia czasu realizacji zwycięskich projektów.
propozycja odrzucona: Zgodnie z zapisami zarządzenia dot. Budżetu Obywatelskiego

projekty powinny być zrealizowane w ciągu roku. Realizacja zadan zależy od stopnia ich

zakresu i wynikających procedur związanych z ich realizacją. Niektóre projekty są zatem

możliwe do realizdcji w krótszym okresie czasu, a dla niektórych w związku z przyjętymi

procedurami i koniecznością opracowania dokumentacji projektowej oraz koniecznoŚcią

uzyskania uzgodnień branzowych okres jednego roku jest niezbędny.

1ankieta dotycząca zbyt małej promocji Budżetu obywatelskiego.
propozycja przyjęta: Zgodnie z przyjętymi zapisami w lll edycji Budżetu ObYwatelskiego

zostaną przekazane dodatkowe środki w wysokości 50 tys. na jego promocję.

o uwagi przesłane droga elektroniczna

Wprowadzić zmiany w granicach obszarów konsultacyjnych Klimontów iJuliusz.
propozycja odrzucona: Granice poszczególnych lokalnych stref konsultacyjnych staramY się

dopasowywać do istniejących Rad Dzielnic - tak jest również w przypadku Juliusza. Dlatego

też propozycja zostaje odrzucona.

propozycja dotycząca wydzielenia Sielca ze strefy konsultacyjnej Centrum, Sielec.
propozycja przejęta: Sielec zostanie wydzielony z lokalnej strefy konsultacyjnej Centrum

połączony z lokaIną strefą konsultacyjną Kukułek, Andersa.

Część zgłoszonych w trakcie spotkań uwag, wykraczała poza zakres tematyczny BudŻetu

Obywatelskiego.

Sosnowiec, dn. ż5.04.2016 r,
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Sporządziła: Joanna Grabarczyk
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