
 

 

Or.0050.271.2015 
(2015-45819) 

 

ZARZĄDZENIE NR 271/2015 

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 

z dnia 18 maja 2015 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie 

zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście 

 
Działając na podstawie: 

 §3 i §6 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 791/XLVII/2006 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie 

ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 85 z dnia 24 lipca 2006 r. poz. 2425) 

 

zarządzam: 

 

§1. 

1. Poddać konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie zmiany statutu dzielnicy 

Śródmieście w zakresie zapisów dotyczących jej siedziby.  

2. Projekt statutu, o których mowa w ust. 1 udostępnić na stronie BIP Urzędu Miasta 

Rybnika pod adresem http://bip.um.rybnik.eu w zakładce Rady dzielnic  

Konsultacje.  

3. Konsultacje społeczne odbywać się będą w formie zgłaszania uwag. 

4. Przyjąć treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji jak w załączniku  

do niniejszego Zarządzenia. 

5. Ogłoszenie podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta, w siedzibach Rad Dzielnic Miasta Rybnika oraz w formie 

elektronicznej na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika. 

 

§2. 

Powołuję Zespół ds. Konsultacji w składzie: 

 

1) Krystyna Stokłosa, 

2) Andrzej Wojaczek, 

3) Mariusz Wiśniewski, 

4) Klaudia Korduła – Krybus. 

 

 

§3. 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie 25 maja – 1 czerwca 2015 r.  

 

§4. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Obsługi Rady. 

 

§5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                                            Załącznik do Zarządzenia  

                                            Prezydenta Miasta Rybnika 

                                                            Nr  271/2015 dnia 18.05.2015 r. 

O G Ł O S Z E N I E 

 
na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 791/XLVII/2006 z dnia 28 czerwca 

2006 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta 
Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 85 z dnia 24 lipca 2006 r. poz. 2425) 

 

Prezydent Miasta Rybnika 

 

ogłasza dla mieszkańców Miasta Rybnika konsultacje społeczne w przedmiocie 

zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście. 

 

1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy 

Śródmieście w zakresie zapisów dotyczących jej siedziby (projekt dostępny 

jest na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika pod adresem 

http://bip.um.rybnik.eu w zakładce Rady dzielnic  Konsultacje).  

 

2. Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 25 maja – 1 czerwca 2015 r. 

 

3. Konsultacje przeprowadzane będą w formie zgłaszania uwag odnośnie 

przedmiotu konsultacji. 

 

4. Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miasta Rybnika przy 

ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 110 i czynny jest w godzinach otwarcia 

Urzędu Miasta Rybnika.  

 

5. Uwagi należy składać osobiście w punkcie konsultacyjnym w dniach 

i godzinach jego otwarcia. Uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą 

w godzinach otwarcia punktu, natomiast uwagi w formie ustnej do protokołu 

można składać wyłącznie w godzinach pracy Zespołu ds. Konsultacji, tj.:  

 

- 25 maja 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 14:00 – 15:30 (pokój 109).  

- 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 14:00 – 15:30 (pokój 109).  

 

Przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału 

w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób 

biorących udział w konsultacjach przedkładając dowód osobisty lub inny 

dokument stwierdzający tożsamość. 

 

Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzania konsultacji dostępne będą 

na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika  pod adresem http://bip.um.rybnik.eu  

w zakładce Rady dzielnic  Konsultacje. 

 

    Prezydent Miasta 

    /-/ Piotr Kuczera 


