
Raport z prz€prowadzerria konsultacji społecznvch

projektu statutu Jednostki Pcmocnicze'! rrr x'4 Dąbrówka Mała

l' lnforrnacje ogóle

W związku z podjęciem przez Raclę Miasta Katowice uchwały nr Lll/i23ry14 Z dn.

30.o7.2c14 w sprawie uchwalenia projektu StaiułL] Jednostki Pomocniczej nr 14

Dąbrówka Mała Prezydent lr4iasta Katowice podjął zarządzenie nr ŻŻŻ9 !2a74 z dn.

12.0B.Ż014 r. w sprawie przeprr:vładzenia konsultacji spotecznych projektu Statutu

lednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka N4ała.

W zarłądzeniu w szczególłłości określor'rłr :

L)Przedmiot kcnsultaeji.

Przeeimiotenr konsultacji był pro.jekt siatlltu Jednostki Pornocniczej rrr 1_4 Dąl:rówka Mała'

2)Cel konsultacji.

ce!em kon9ultacji było zebranie proporycji, uwag i opInii mieszkańców jednostki

Pomocniczej nr 14 sąbrówka Meła cdnośnie projektu statLitu Jednostki Pornocnic;ej

nr 14 DąbrÓwka Mała.

3)Czas trwania konsu ltacji.

Konsultacie odbvłv się W terminie cd 14 oo i5 sierpnia ?t}14 r.

4)za5ięg tts|Vtoriainy konluitacji.

W konsuliacjach roogli brać udzial uprawnieni rniesrkańcy, posiadający cŻynne prawo

wyborcze i stale zarnieszkujący na obsz;rrze w glanicach określonych ulicami:

1' granica północna * biegnie cd ul. Budcwlanej i pokrywa się z grenicą miasta Kato_

wice z Siemianowicami Śląskimi, Czeladzią iSosncwcem.

2' granica południowo - wschodrlia - lriegnie od granicy miasta z Sosncwcem osią Ał.

Roździeńskiego od granicy JP nl 13 BĆaueice, na wysokości przejścia między PMUE i Ka_

towickim Fabrykami Mebli.

3. graniea zachodnla * biegnle oej Al' Roździeńskiej na północ, wzłłłuż wschodniej
krBvlędzi prłejśeia rrriędey PM[JE i Katr$1iĆkil}]i Fabrykar-oi MebIi. Następnie prŻecina torY
koleiowe i biagnie wzdłuź granicy Zakładu Nr 2 Kaiowickich Fabryk t',4ebli do naroża par-



kingu izachodnią stroną ul. Wiertniczej do krzyża granicznego mięcizy Bogucicami a Dą_

brówką Małą. Dalej zachodnią stroną ul. Budowlanej do granicy miasta z Siemianowicami

śląskimi.

5)Fr:rmę przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje przeprou,radzono z wykorzystaniem formularzy zgłaszania opinii.

6)Zasady komunikowania się w trakcie konsultacji.

Mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu statutu za pomocą formularzy zgłoszenia

opinii dostępnych w wersji tradycyjnej w filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy

ul. Strzelców Bytomskich ?!b oraz W Wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy

Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice'

7)Sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji.

ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji zamieszczono na stronie Katowice.eu,

Biuletynie lnformacji Publicznej, na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta

Katowice ofaz w pcstaci p|akatów rozwiesranych na terenie jednostki Pomocniczej nr 14

Dąbrówka Mała.

8iSposób poinformowania o wynlkaeh konsultacji.

Zebrane propozycje, uwagi i opinie zostały przedstawione w postaci sprawozdania

z wyników konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pornclcniczej nr 14 Dąbrówka Mała.

9)Odpowiedzia lnego ua proces konsultacji.

Wykonanie zarządzenia powiertono Kierownikowi Biura Prasowego oraz Naczelnikowi

Biura Rady Miasta, nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzono Sekretarzowi Miasta.

ll. Ak€ja informacyJna

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych pojawiło się W następujących

miejscach:strona wwwkonsu l{oQie.katowico.ru, Biuletvn lnformacji Publicznej, Platforma

Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice. o rozpowszech n ienie informacji

poproszono stoWarzys7enie działające na terenle jedrrostki.



lll. zebrane opinie mieszkańców

W określonym w zarządzeniu czasie nie wpłynęła źadna uwaga odnośnie projektu

Statutu.

lV. Sposób ustosunkowania się do opinii przez Prezydenta Miasta
z uzasadnienlem

Sprawozdanie z konsultaeji Żostan!e przedstawione przez Prezydenta

na Sesji Rady Miasta Katowice v; dniu 10.09.2014 r.

Katowice wraz

M iasta Katowice

łałac'nikl:
].. zarŻądzenie nr 2229/2o'J'4 Prezydenta Miasta Katowice z dn. 12 sierpnia 201.1 r' w sprawie przeprowadzenia

konsultacji społecznych projektu staiutu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała

2. sprawozdanie z Wyników konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała projektu

statutu Jednostki Pomocniczej nr 14 DąbróWka Mała


