ZARZĄDZENIE NR 1154/18
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie dotyczących wejścia
Gminy Miasteczko Śląskie w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko–
Zagłębiowskiej Metropolii
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 4a ust. 1, art. 4b ust. 1 pkt 2, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.); Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
Nr XII/75/11 z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasteczko
Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. poz. 4208 nr 252); Uchwały Rady Miejskiej Miasteczko Śląskie Nr
XXXIX/342/18 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasteczko
Śląskie dotyczących wejścia Gminy Miasteczko Śląskie w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim
– Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii oraz w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r.
o związku metropolitarnym województwa śląskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 730).
Zarządzam:
§ 1.
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne, przedmiotem których jest sprawa wejścia Gminy Miasteczko Śląskie
w skład związku metropolitarnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
2. Wyznaczyć obszar przeprowadzenia konsultacji obejmujący teren całej Gminy Miasteczko Śląskie.
3. Wyznaczyć termin przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie
w okresie od dnia 23.05.2018 r. do dnia 30.05.2018 r.
4. Informacje o poddaniu konsultacjom społecznym sprawy wymienionej w ust. 1 zostaną zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, na stronie internetowej Gminy
Miasteczko Śląskie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego Miasteczko Śląskie.
5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletnie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miasteczko
Śląskie.
§ 2.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii przez mieszkańców z wykorzystaniem
ankiety i polegać będą na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem Gminy Miasteczko
Śląskie w skład związku metropolitarnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii,
o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitarnym w województwie
śląskim?”.
§ 3.
1. Mieszkańcy mogą wziąść udział w konsultacjach za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie
https://www.konsultacje.miasteczko-slaskie.pl/
2. Wyrażenie pinii polegać polegać będzie na umieszczeniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce ankiety „TAK”
lub „NIE”.
3. Ankietą ważną jest ankieta zawierająca wszystkie wymagane dane.
4. Ankietą nieważną jest ankieta, w której będzie brakować co najmniej jednej z danych, nieodpowiadający
wzorowi lub całkowicie przerwany.
5. Opinią ważną jest opinia wydana za jedną z dwóch opcji wyboru.
6. Opinią nieważną jest wyrażenie opinii na więcej niż jedną opcję lub jej niewyrażenie.
§ 4.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta.
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§ 5.
1. Do przeprowadzenia konsultacji powołuje się Zespół do spraw przeprowadzenia konsultacji w następującym
składzie:
1) Marcin Parys – Sekretarz Miasta
2) Henryk Felka – Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej
3) Monika Kotara – Inspektor Referatu Organizacyjnego
4) Marzena Tomczyk – Inspektor Referatu Gospodarki Miejskiej
2. Do zadań zespołu należy w szczególności sporządzenie protokołu i ustalenie wyników konsultacji.
3. Zespół niezwłocznie, jednak nie później niż do 4 czerwca 2018 r. ustali wynik konsultacji.
4. Wzór protokołu Zespołu do spraw przeprowadzenia konsultacji z przeprowadzonej konsultacji stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. Wyniki konsultacji mogą być wykorzystywane tylko do przeprowadzenia postępowania związanego
z wejściem Gminy Miasteczko Śląskie w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim - GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii.
6. Formularze Ankiet zostaną dołączone do protokołu Zespołu do spraw przeprowadzenia konsultacji.
§ 6.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Zespołowi do spraw przeprowadzenia konsultacji.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Krzysztof Nowak
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Załącznik do zarządzenia Nr 1154/18
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 9 maja 2018 r.
WZÓR PROTOKOŁU
Zespołu do spraw przeprowadzenia konsultacji z dnia …………………........ z przebiegu konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie dotyczących wejścia Gminy Miasteczko Śląskie w skład
związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii
Zespół do spraw przeprowadzenia konsultacji w składzie:
1) ………………………………………………..
2) ………………………………………………..
3) ………………………………………………..
4) ………………………………………………..
Ustalenia Zespołu:
- liczba otrzymanych formularzy ankiet: …………………………………,
- liczba głosów ważnych: …………………………………………..,
- liczba głosów ważnych oddanych „TAK”: ………………………,
- liczba głosów ważnych oddanych „NIE”: ……………………….,
- liczba głosów nieważnych: ……………………………………..,
Wyniki konsultacji: ………………………………………………...,
Uwagi i wnioski Zespołu do spraw przeprowadzenia konsultacji: ………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………...
Na tym protokół zakończono i podpisano:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Burmistrz
Krzysztof Nowak
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