ZARZADZENIE Nr貿銘016
Prezydenta Miasta Siemianowice Siaskie
z dnia ...．歴．煽轟れ．.2016 r.
w sprawie: przeprowadzenia w Siemianowicach Slaskich konsultacji spolecznych dotyczacych projektu
uchway Rady Miasta Siemianowic Si4skich w sprawie czりgciowej zmiany Uchway Nr 37/2011 Rady
Miasta Siemianowic Slaskich z dnia 24 lutego 2011roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na prawach
powiatu Siemianowice Sl4skie
Na podstawie art ・ 30 ust・ 1 , art・ 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r・ o samorz4dzie gminnym (tj・ Dz・ U・ z 2016r・
poz. 446),§8 ust. I Zarz加zenia Nr 305/2015 Pre召denta Miasta Siemianowice Sl4skie z dnia 30 marca 2015r.
w snrawie nadania Reuulaminu Oruanizacvineuo Urzedowi Miasta Siemianowice S laskie (z Do加． zm.") oraz
ucnwaか iNr 乙O乙／乙UI乙 Kauy M iasta さiemianowic さi4sKicn z unia iv sierpnia 乙Ul 乙r・ w sprawie zasaa 1 tryou
przeprowadzania konsultacji spolecznych z mieszkaficami Siemianowic S l4skich(Dz. Urz. woj.§ l4skiego
z2012r. poz. 4108)

zarz4dzam, co nastりpuje:

§I .Oglaszam konsultacje spoleczne w przedmiocie zaopiniowania projektu uchw町 Rady Miasta Siemianowic
Sl4skich w sprawie czg§ciowej zmiany Uchway Nr 37/2011 Rady Miasta Siemianowic S l4skich z dnia 24 lutego
201 iroku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu Siemianowice 5 lskie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miasta Siemianowice S l4skie,
2) na stronie internetowej Urzgdu Miasta Siemianowice S l4skie,
3) na tablicy ogoszeh w budynku Urzgdu Miasta,
4) na l amach Siemianowickiej Gazety Samorz4dowej,, Glos Miasta".
§2.Przedmiotowe konsultacje przeprowadza si9 w celu zebrania opinii o projekcie uchwaか wymienionym w§1 .
§3.Konsultacje spoleczne odbywa6 si9 bgd4 w terminie od dnia 19 kwietnia 2016r. i potrwaj4 do dnia
26 kwietnia 2016r.
§4.Konsultacje obejmuj4 s町m zasiggiem miasto Siemianowice S l4skie.
§5.Konsultacje odbywaぐ si9 bgd4 w formie opinii mieszkahc6w, zainteresowanych Statutem Miasta na prawach
powiatu Siemianowice S l4skie， 町raZonych na Formularzu zg拓szenia, stanowi4cego zal4cznik do zarz4dzenia, i
przeslanych:
I) poczt4 elektroniczn4 na adres: ratusz @um.siemianowice.pl,
2)osobigcie, w kancelariach podawczych Urzgdu Miasta,
3)za pogrednictwem operatora pocztowego na adres: Biuro Rady Miasta ul. Jana Pawla II 10 4 1-100
Siemianowice Sl4skie.
§6. Za przeprowadzenie konsultacji spolecznych odpowiedzialne jest Biuro Rady Miasta.
§7. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych zostanie opublikowane na stronie internetowej
Urz早du Miasta,w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszeh Urzgdu Miasta.
－へ

//

§8. Wykonanie zarz加zenia powierza si9 Naczelnikowi Biura Rady Miasta.
§9. Zarz加zenie wchodzi w 却cie z dniem podpisania.
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Zal4cznik
do Zarz4dzen ia Nr 委房． /2016
Pre召denta Miasta Siemianowice S l4skie
z dni。雇鰍為201 6 r.

FORMULARZ ZGLOSZENIA OPINII
Projekt uchwaly Rady Miasta Siemianowic Siaskich w sprawie czggciowej zmiany Uchwaty Nr 37/2011
Rady Miasta Siemianowic S laskich z dnia 24 lutego 2011roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na
prawach powiatu Siemianowice Slaskie

Termin zgtaszania opinii do projektu uchway: od 19.04.2016r. do 26.04.2016r.
Dane adresowe osoby wnos叫cej opinig(w tym: nazwa, adres, tel. kontaktowy, itp.)

Opinie/ uwagi! propozycje zmian zapis6w:

Siemianowice Si4skie, dnia. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

N ノも CZE

Biura 肥少

NIK
lasta

Danuta Kuchalrska

podpis osoby lub
podmiotu wnosz4cego opinig

