
KHTOWICE
dla odmiony Ra port z p rzeprowadzenia ko ns u lta cj i społecznych

projektu statutu Jednostki Pomocniczej nr L0 Dąb

lnformacje ogó|e

W ZWiąŻkU z podjęciem przez Radę Miasta KatowiCe uchwały nr vl37/15 z dn' 2B stycznia 2015 r.

w sprawie uchwa]enia projektu statutu ]ednostki Pomocnicze] nr 10 Dąb Prezydent M]asta Katowice
podjąl zarządzenie nr 83/2015 z dn. 10 lutego 2015 r' w sprawie przeprowadzenia konsultac]i
społecznych projektu statutu ]ednostki Pomocniczej nr 1O Dąb.

W zarządzeniu w szczególności określono:

1)Przed miot konsu ltacji.

Przedmiotem konsultacji byi projekt statutu Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb'

2)Ce I konsultacli.

Celem konsu|tacji było zebranie propozycji, uwa8 iopinii mieszkańców ]ednostki PomoCn CZej nr 10
Dąb odnośnie projektu Statutu ]ednostki Pomocnicze] nr 10 Dąb'

3)Czas trwa n ia konsultacji.

Konsultacje odbyły się w terminie 23'02 _9'o3 2al5 |

4)Zasięg te rytoria lny konsultacji.

W konsultacjach mog|i brac udział uprawnieni mieszkańcy, posiadająCy CZynne prawo wyborcze
istale zamieszkujący na obszarze Jednostki PomoCniczej nr 10 Dąb'

5)Formę przep rowadzen ia konsultacji.

KonsUltaCje przeprowadzono Z Wykorzystanjem formu|arzy zgłaszania opin il.

6)Zasady komunikowania się W trakcie konsu|tac1i.

Propozycje, uwagi iop]nie mieszkańców mogły być zgłaszane za pomocą formularzy zg1aszania opin il
udostępnionych W Wers]itradycyjnej w filii nr 17 M]ejskiej Biblioteki PUbliCZnej W Katowicach przy ul'
KrZVżoWej 1 oraŻ W wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy KonsultaCii Społecznych
Urzędu M iasta Katowice.

7)Sposób poinformowa n ia mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsu ltacj i.

ogłoszenie w sprawle przeprowadzen]a konsultacjlzamieszczono 14 dni przed te rm ine m rozpoczęcia
zbierania opinii m eszkańców na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice, na stronie
konsUltacje'katowice.eu i Platformie KonsUltacji5połecznych UrZędU M]asta Katowice oraZ w postaC
pLakatów/ulotek dystrybuowanych na terenie Jednostki PomocnicŻej nr 10 Dąb.



8)Sposób poinformowania o wynikach konsUltacj i.

Wyniki kon5Ultacji zostały przedstawione W postaci sprawozdania, którego wzór określono
w zarządzeniu, opublikowanego za pośrednictwem PIatformy KonsUltacjiSpołecznych UrzędU Miasta
Katowice, strony konsu|tacje'katowiCe.eu oraZ Udostępnianego do wg|ądu W Biurze Prasowym
Urzęd U M iasta Katowice.

9)Od powiedzia lnego za proces konsultacji.

Wykonanie zarządzenia powierzono Kierownikowi Biura Prasowego oraz Zastępcy Nacze|nika Biura
Rady Miasta, nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzono 5ekretarzowi Miasta.

ll. Akcja informacyjna

ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych pojawiło się na stronie
konsultacje.katowice.eu, w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na Platformie Konsultacji
Społecznych Urzędu Miasta Katowice. Plakaty zostały rozdystrybuowane w szkołach i jednostkach

kultury na terenie Jednostki. W akcję informacyjną czynnie wtączyli się mieszkańcy Zrzeszeni
w stowarzyszeniu Katowice Dąb Przyszłość, którzy swoimi kanałami pub|ikowaIi informację
o konsu|tacjach, m.in. za pośrednictwem portalu społecznościowego oraz Za pomocą p|akatów.

lll. Zebrane opinie mieszkańców

W okreś|onym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice okresie nie wpłynęły uwagi
do konsu ltowa nego projektu Statutu.

sposób ustosunkowania się do opinii pzez Prezydenta Miasta Katowice wraz
z uzasadnieniem

Do projektu statutu ]ednostki Pomocnicze.j nr 10 Dąb mieszkańcy nie zgłosiIi swoich uwag'
Sprawozdanie z konsultacji zostanie przekazane ptzez Prezydenta Miasta Katowice
Radzie M iasta Katowice.

Załączniki:
1' ZarŻądzenie n r 83 /2015 Z dn.10.02.2015 r' W spraw e przeprowadZen a kon5u tacji społecznvch projektu Statutu
]ednostk Pomocniczej nr 10 Dąb

tv.

2. Sprawozdanie Z Wyników konsultaq Z m eszkańcam ]ednostk
Pomocniczej nr 10 Dab

Pomocniczel nr 10 DAb projektu Statutu.lednostki


