Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach
nr 82/2015
z dnia 8 września 2015 r.

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych
koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze działania
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
§1
Konsultacje społeczne koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem
na obszarze działania Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego prowadzone są z uwzględnieniem:
1. art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006,
2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w
sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych,
3. Dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej z 24.04.2012 r. „Zasada partnerstwa
w procesie wdrażania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych –
elementy europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa” (SWD(2012)106
final),
4. art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 1649
z późn. zm.),
5. Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce – dokument MRR
z lipca 2013 r.,
6. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na
lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r.

§2
Celem konsultacji społecznych jest:
1. włączenie mieszkańców, partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych
podmiotów w proces tworzenia projektu „Inteligentny System Zarządzania Ruchem na
obszarze KZK GOP”.
2. umożliwienie wyrażenia przez mieszkańców, partnerów gospodarczych i społecznych
oraz inne podmioty opinii w sprawie koncepcji projektu „Inteligentny System
Zarządzania Ruchem na obszarze KZK GOP”.
3. przekazanie informacji i pozyskanie społecznej akceptacji dla planowanych rozwiązań z
zakresu wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze działania
KZK GOP .
4. osiągnięcie wyższej efektywności i trafności decyzji dotyczących wdrożenia projektu.
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§3
Czas trwania konsultacji społecznych ustala się na okres od 28 września 2015 r. do 30
października 2015 r.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z koncepcją zostanie zamieszczone na stronie
internetowej KZK GOP oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie zawierające
informację o prowadzonych konsultacjach, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia
dokumentu, zostanie opublikowane w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym.
KZK GOP wystąpi do gmin tworzących KZK GOP z wnioskiem o umieszczenie ogłoszenia o
konsultacjach na ich stronach internetowych.
KZK GOP skieruje bezpośrednie zaproszenia do udziału w konsultacjach do interesariuszy
zidentyfikowanych w treści koncepcji, w tym do wszystkich gmin tworzących KZK GOP.
Konsultacje społeczne prowadzone będą na obszarze działania KZK GOP.
§4
Konsultacje realizowane będą w drodze zebrania opinii osób i jednostek uczestniczących
w konsultacjach w formie tradycyjnej i elektronicznej. W tym celu na stronie
internetowej KZK GOP zostanie umieszczony formularz zgłaszania uwag.
W przypadku wniosku gmin należących do KZK GOP lub grupy co najmniej 5
interesariuszy (organizacji), przewiduje się możliwość przeprowadzenia spotkań
konsultacyjnych w siedzibie KZK GOP. Na wniosek gminy tworzącej KZK GOP możliwe jest
wskazanie innej lokalizacji spotkania.
Wniosek o przeprowadzenie spotkania powinien wpłynąć do KZK GOP przynajmniej 7 dni
kalendarzowych przed proponowanym terminem spotkania. Spotkanie może się odbyć
nie później niż 7 dni kalendarzowych przed zakończeniem terminu konsultacji
określonym w §3 ust. 1.
Spotkanie konsultacyjne może się odbyć wyłącznie w godzinach pracy Biura.

5. KZK GOP ma prawo odmówić organizacji spotkania w przypadku, kiedy mogłoby to mieć
negatywny wpływ na funkcjonowanie Biura (szczególnie w przypadku braku możliwości
zapewnienia obsługi kadrowej).
6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących
w nich udział.
7. Zebrane uwagi i opinie zostaną poddane ocenie przez wewnętrzny zespół KZK GOP.
Dopuszcza się możliwość zaproszenia do prac zespołu podmiotu zewnętrznego,
realizującego zlecenie na rzecz KZK GOP.
8. Zespół sformułuje rekomendacje dotyczące zebranych w trakcie konsultacji uwag i opinii
w celu przedstawienia ich do decyzji organom KZK GOP.
9. Na podstawie rekomendacji zatwierdzonych przez organy KZK GOP, zostanie opracowane
sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.
10. Publikacja sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji nastąpi na stronie
internetowej KZK GOP do 30 grudnia 2015 r.
11. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.
§5
Za przeprowadzenie procedury konsultacji społecznych odpowiada KZK GOP.

Przewodniczący Zarządu
- // Roman Urbańczyk

