Zarządzenie nr 0050.96.2017
Wójta Gminy Psary
z dnia 28.12.2017 roku
w sprawie: przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn.
„Budowa przedszkola w Psarach” w ramach Działania 12.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2017, poz. 1875) oraz na podstawie Uchwały nr XII/119/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29
października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Psary
Wójt Gminy Psary zarządza:
§1
Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn. „Budowa przedszkola
w Psarach” w ramach Działania 12.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, w celu poznania opinii mieszkańców.
§ 2.
Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnogminny.
§ 3.
1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na
"Formularzu zgłaszania uwag i wniosków”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wypełnione formularze należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Psary na adres: ul. Malinowicka
4, 42-512 Psary do dnia 17 stycznia 2018 r.
3. Czas trwania konsultacji społecznych wynosi 14 dni kalendarzowych. Konsultacje rozpoczynają się
w dniu 3 stycznia 2018 r. i trwają do 17 stycznia 2018 r.
§ 4.
1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby mające miejsce zamieszkania na
terenie Gminy Psary.
2. Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich
mieszkańców.

§ 5.
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych umieszcza się z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem:
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Psary.
b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Psary.
§ 6.
1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport podsumowujący, zawierający co najmniej
informacje o:
a) celu konsultacji;
b) uczestnikach konsultacji;
c) przebiegu konsultacji i wykorzystanych formach konsultacji;
d) wynikach konsultacji społecznych.
2.Raport, o którym mowa w ust 1 umieszcza się:
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Psary.
b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Psary.
§7.
Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.
§8.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów.
§9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
/-/ Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1
Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu pn.
„Budowa przedszkola w Psarach” w ramach działania 12.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Lp.

Stan zapisu w opisie projektu

Podmiot zgłaszający
propozycje

Adres

Projekt pn. „Budowa przedszkola w Psarach”

Sugerowana zmiana

Nr telefonu

Uzasadnienie

Adres poczty

Imię i nazwisko osoby

elektronicznej

kontaktowej

Data wypełnienia

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Gmina Psary przystępuje do realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola w Psarach”. Celem projektu jest budowa nowego budynku przedszkola w Psarach
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Krótki opis projektu
W ramach projektu przewidziana jest budowa nowego budynku przedszkola w Psarach. Na przedmiotowej działce zaprojektowano budynek na planie pro stokąta o wymiarach zewnętrznych 42,54 x 19,44m. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem. Na pierwszej kondygnacji bu dynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone na żłobek, z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz kuchnia z zapleczem gastronomicznym. Na piętrze
(II kondygnacja)przewidziano pomieszczenia przeznaczone na lokale przedszkolne z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz pomieszczenia pracowników z
zapleczem socjalnym. Przy budynku zaprojektowano też taras o wymiarach 4,68x28,65m oraz drogę pożarową o szerokości 5m, przebiegającą wzdłuż dłuż szego boku budynku. Przewidziano również wykonanie placu zabaw z poliuretanową częścią nawierzchni, wokół którego planuje się nasadzenie ozdobnej
zieleni. Na przedmiotowej działce przewidziano wykonanie 50 miejsc postojowych, które wykonane zostaną z ażurowych płyt. Wykonane zostaną również
chodniki z kostki brukowej. Projektowany budynek oraz plac zabaw zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym. W ramach projektu wykonane zostaną
również instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, instalacje gazowe, instalacje wentylacji, instalacje elektryczne wewnętrzne (m.in. montaż
oświetlenia, instalacja oddymienia klatek schodowych, centrala telefoniczna) oraz instalacje elektryczne zewnętrzne. W ramach w/w projektu budynek zo stanie wyposażony m.in. w regały, szafy magazynowe oraz zaplecze kuchenne. Obiekt w całości jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W projekcie za stosowano rozwiązania umożliwiające korzystanie z budynku przez osoby niepełnosprawne, takie jak: montaż poręczy i pochylni dla niepełnosprawnych.
Projekt budowy budynku przedszkola przewiduje również wykonanie całościowego stanu wykończeniowego, poprzez: montaż okien, drzwi i parapetów ze -

wnętrznych i wewnętrznych, wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, wykonanie nawierzchni podłogowych, montaż balustrad wewnętrznych i ze wnętrznych oraz docieplenie i wykończenie stropodachu.
Wnioskowane dofnansowanie ze środków EFRR w ramach Poddziałania 12.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.

Prosimy o wnoszenie uwag do zaproponowanych działań, w tym m.in.:


poprzez wskazanie działań, które nie powinny być realizowane – wraz z uzasadnieniem,



poprzez wskazanie innych/ dodatkowych działań, które powinny zostać włączone do projektu – wraz z uzasadnieniem.

Uwagi i wnioski można zgłaszać na "Formularzu zgłaszania uwag i wniosków”. Wypełnione formularze należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Psary na
adres: ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary do dnia 17 stycznia 2018 r.
Projekty do wglądu znajdują się na stronie :
htp://www.bip.psary.pl/index.phpiid_katn1383

