ZARZĄDZENIE Nr 1828/2021
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu
„Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Siemianowice Śląskich na lata 2020-2035”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713. z późn. zm.), załącznika do Uchwały nr 666/2010 Rady
Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz radami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2010 roku poz. 2464), Uchwały 262/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z
dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Siemianowic Śląskich (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 roku poz. 4108 z późn.
zm.) oraz § 8 ust. 1 Zarządzenia nr 1257/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia
9 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta
Siemianowice Śląskie z późn. zm. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn.
zm).
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu pn.: „Strategia
Rozwoju Elektromobilności dla miasta Siemianowice Śląskie na lata 2020-2035”.
2. Konsultacje odbywać się będą:
od 28 stycznia 2021 r.
do 1 marca 2021 r.
3. Informacja o przystąpieniu do konsultacji dostępna jest:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,

3) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta,
4) w gazecie lokalnej.
§ 2. 1.Konsultacje odbywać się będą w formie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, zrzeszeń i innych zainteresowanych projektem o którym mowa w § 1,
wyrażonych na formularzu zgłoszenia opinii stanowiącym (załącznik do niniejszego zarządzenia) i:
1) przesłanych na adres e-mailowy: ratusz@um.siemianowie.pl. lub
2) przesłanych pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła
II 10. lub
3) dostarczonych osobiście do kancelarii podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
2. Konsultacje obejmą swym zasięgiem miasto Siemianowice Śląskie.
§ 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie opublikowane na
stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta w Siemianowicach Śląskich.
§ 5. Konsultacje przeprowadza się w celu zebrania opinii na temat projektu „Strategia
Rozwoju Elektromobilności dla miasta Siemianowice Śląskie na lata 2020-2035”.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta
Siemianowice Śląskie.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta
/-/ Rafał Piech
Zaparafowali:
Pierwszy Zastępca
Prezydenta Miasta
/-/ Agnieszka Gładysz
Kierownik Biura Ochrony Środowiska
/-/ Katarzyna Mroczka

Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania
/-/ Aneta Pelka
Sprawdziła pod względem formalnoprawnym:
Radca Prawny
/-/ Magdalena Durczok
Przygotowanie Strategii jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego GEPARD
II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

