
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.079.2017
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pyskowice, w sprawie 
wejścia miasta Pyskowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku 

metropolitalnego

Na podstawie art. 30 ust 1 i art 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2016 r.  poz 446 z późn. zm.), § 9 uchwały nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 kwietnia 
2016 roku  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 2547) w związku z uchwałą nr XXXIII/249/2017 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami miasta Pyskowice dotyczących wejścia miasta Pyskowice w skład związku metropolitalnego 
w województwie śląskim, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Burmistrz Miasta ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych o zasięgu ogólnomiejskim 
z mieszkańcami Pyskowic w sprawie wejścia miasta Pyskowice w skład tworzonego na terenie województwa 
śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku 
o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

2. Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców Pyskowic dotyczącej wejścia miasta Pyskowice 
w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

§ 2. Konsultacje będą polegać na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem miasta 
Pyskowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”    

§ 3. 1. Konsultacje odbędą się w dniach od 13 do 26 kwietnia 2017 roku.

2. Głosowanie przeprowadza się na ankiecie zwanej dalej formularzem konsultacyjnym, którego wzór 
stanowi załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia. Formularze konsultacyjne będą dostępne w punktach 
głosowania oraz na stronach internetowych BIP-u Urzędu Miejskiego w Pyskowicach i Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach.

3. Konsultacje z mieszkańcami miasta Pyskowice będą przeprowadzone:

1) w formie elektronicznej – poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza 
konsultacyjnego na adres mailowy info@pyskowice.pl   ;

2) w formie bezpośredniej – poprzez wrzucenie do urny wypełnionego i podpisanego formularza 
konsultacyjnego w następujących punktach głosowania zlokalizowanych w Pyskowicach:

a.Urząd Miejski, ul. Strzelców Bytomskich 3

   w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 730-1530, w czwartki 730-1730 i w piątki 730-1330;

b.Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Piłsudskiego 1

w poniedziałki i wtorki w godzinach 800-1500, w środy, czwartki i piątki 1000-1800;

c. MOKiS, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27

   od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1900, w dniach 13 i 14 kwietnia 800-1600;

d. Ratusz, Rynek 1– od poniedziałku do piątku w godzinach 1000-1800;

e. Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Traugutta 53

w poniedziałki i wtorki w godzinach 800-1500, w środy, czwartki i piątki 1000-1800;

f. Przedszkole nr 1, ul. Oświęcimska 28 - od poniedziałku do piątku w godzinach 600-1600.
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Jednocześnie w niedzielę 23 kwietnia będzie można oddać głos w godzinach od 900-1500 
w następujących punktach głosowania w Pyskowicach:

- Ratusz, Rynek 1;

- Przedszkole nr 5, ul. Szopena 9b;

- Dom parafialny przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. ks. Johannesa Chrząszcza.

§ 4. 1. Głosowanie polegać będzie na umieszczeniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce „TAK”,  albo 
„NIE” na formularzu konsultacyjnym.

2. Głosem nieważnym będzie opinia zawarta w formularzu konsultacyjnym, który:

1) nie został podpisany;

2) oddany został przez osobę niebędącą mieszkańcem miasta Pyskowice;

3) oddany został przez osobę, której nie można zidentyfikować jako mieszkańca miasta Pyskowice;

4) oddany został na innym druku niż formularz konsultacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia;

5) oddany został na formularzu konsultacyjnym zmodyfikowanym przez uczestnika konsultacji społecznych;

6) na którym zaznaczono znak „x” w dwóch rubrykach albo nie zaznaczono znaku „x” w żadnej rubryce;

7) został złożony po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie konsultacji.

§ 5. 1. Do przeprowadzenia konsultacji powołuje się Komisję Konsultacyjną w następującym składzie:

1) Piotr Kowalski – przewodniczący komisji

2) Marta Kolanek – sekretarz komisji

3) Henryk Molenda – członek komisji

4) Adam Wójcik – członek komisji

2. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) przygotowanie i wydanie kart do głosowania,

2) sporządzenie protokołu i ustalenie wyników konsultacji.

3. Komisja niezwłocznie, jednak nie później niż do 27 kwietnia 2017 roku ustali wynik konsultacji.

§ 6. 1. Wyniki konsultacji mogą być wykorzystywane tylko do przeprowadzenia postępowania   
związanego z wejściem miasta Pyskowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku 
metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku 
metropolitalnym w województwie śląskim.

2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas konsultacji jest Burmistrz Miasta Pyskowice. 
Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konsultacji i nie będą przekazywane osobom trzecim. 
Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe, a podanie ich jest dobrowolne, jednak niezbędne 
w procesie weryfikacji uprawnienia do udziału w konsultacjach i stwierdzenia ważności opinii.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji.
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta

mgr inż. Wacław Kęska
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Formularz konsultacyjny

w sprawie  wejścia  miasta  PYSKOWICE w skład  tworzonego  na  terenie  województwa  śląskiego

związku metropolitalnego,  o którym mowa w art.  1  ust.  2  i  3 ustawy z  dnia  9 marca 2017 roku

o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

CZY JEST PANI/PAN ZA WEJŚCIEM MIASTA PYSKOWICE W SKŁAD TWORZONEGO

NA  TERENIE  WOJEWÓDZTWA  ŚLĄSKIEGO  ZWIĄZKU  METROPOLITALNEGO,

O  KTÓRYM  MOWA W  ART.  1  UST.  2  I  3  USTAWY Z  DNIA 9  MARCA 2017  ROKU

O ZWIĄZKU METROPOLITALNYM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM? 

Proszę zaznaczyć “  X  ” w jednej rubryce, przy jednej wybranej odpowiedzi

 TAK

 NIE

METRYCZKA:*

Imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………….....................................

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………………………………...........

*Podanie danych osobowych jest niezbędne do ujęcia opinii w wynikach konsultacji. Dane osobowe będą wykorzystywane
wyłącznie w celu weryfikacji poprawności prowadzenia konsultacji społecznych.

Oświadczenie

Biorąc udział w konsultacjach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do

opracowania  wyników  konsultacji  społecznych  w  sprawie  wstąpienia  miasta  Pyskowice  do  tworzonego  Związku

Metropolitalnego.  Organem będącym administratorem danych osobowych jest  Burmistrz Miasta Pyskowice z siedzibą w

Pyskowicach  przy  ul.  Strzelców  Bytomskich  3. Przysługuje  mi  prawo  wglądu  do  moich  danych  osobowych  oraz  ich

poprawiania. 

……………………………

podpis

Załącznik do Zarządzenia Nr RZ.0050.079.2017

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 12 kwietnia 2017 r.
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