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ZARZ/\DZENIE Nr 0050.432.2017

WOJTA GMINY MIERZ^CICE

z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacjt spolecznych z mieszkailcami Gminy Mierz^cice,
w sprawie wejscia Gminy w sktad tworzonego na terenie wojewodztwa sl^skiego zwic|zku

metropolitainego, o ktorym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o zwiqzku
metropolitalnym w wojewddztwie slqskim

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku osamorz^dziegminnym
(tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 446zezm.) orazUchwaiy Nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Mierz^cice
z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkaOcami
Gminy Mierz^cice, dotycz^cych wejScia Gminy Mierz?cice do tworzonego zwiqzku metropoiitainego

zarz2|dzam:

§1

1. Przeprowadzid konsuitacje spoieczne z mieszkartcami Gminy Mierz^cice w sprawie wejScia Gminy
Mierz^cice w sklad tworzonego na terenie wojewddztwa Sl^skiego zwi^zku metropoiitainego,
0 ktdrym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o zwi^zku metropolitalnym
w wojewddztwie digskim.

2. Celem konsultacji b?dzie poznanie opinii mieszkabcdw Gminy Mierz?cice dotycz^cej wejScia Gminy
w skiad tworzonego na terenie wojewbdztwa Sl^skiego zwi^zku metropoiitainego.

Konsuitacje polegab b^d^ na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejSciem
Gminy Mierz^cice w sktad tworzonego na terenie wojew6dztwa §lc|skiego zwi^zku
metropoiitainego, o ktorym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o zwiqzku
metropolitalnym w wojewddztwie di^skim?"

§3.

1. Uprawnionymi do udziatu w konsultacjach s^ mieszkancy Gminy Mierz^cice.
2. Konsuitacje odb^d^ si? w dniach od 13 kwietnia 2017r. do 26 kwietnia 2017 roku.
3. Konsuitacje przeprowadza si? na formularzach konsultacyjnych, ostemplowanych w gdrnym lewym

rogu piecz?cig nagidwkowg Urz?du Gminy Mierz?cice .

4. Konsuitacje z mieszkartcami Gminy Mierz?cice b?d? przeprowadzone w formie bezpodredniej -
poprzez pobranie formularza konsultacyjnego w Urz?dzie Gminy Mierz?cice - w godzinach pracy
Urz?du albo z Biuletynu informacji Publicznej Urz?du Gminy Mierz?cice.

5. Wypeinione i podpisane formularze konsultacyjne mieszkarlcy mog^ sktadad do urny
w sekretariacie Urz?du Gminy Mierz?cice w godzinach pracy Urz?du.

Wyrazenie opinii w konsultacjach poiegac b?dzie na umieszczeniu znaku „x" w odpowiedniej
rubryce „TAK", lub „NIE" na formularzu konsultacyjnym.
Formularz konsultacyjny nie b?dzie wazny jezeii:

1) mieszkaniec postawi znak „x" w dwbch rubrykach lub nie postawi znaku „x" w Zadnej
rubryce.

1) formularz nie zostai podpisany;

2) oddany zostai przez osob? nieb?d^cg mieszkarlcem Gminy Mierz?cice;
3) oddany zostai przez osob?, ktdrej nie moZna zidentyfikowad jako mieszkartca Gminy

Mierz?cice;

4) oddany zostai przez osob?, ktdra nie wyrazila zgody na przetwarzanie jej danych
osobowych;



5) oddany 20Sta< na innym druku niz formularz konsultacyjny stanowi^cy zal^cznik do uchwaly
Nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Mierz^cice z dnia 12 kwietnia 2017r.;

6) oddany zostal na formularzu konsultacyjnym zmodyfikowanym przez uczestnika konsultacji
spolecznych;

7) oddany po uplywie terminu przewidzianego na przeprowadzenie konsultacji.

Do przeprowadzenia konsultacji powotuje si§ Komisj^ Konsultacyjny w nastypujycym sktadzie;
1) Cembrzyrtski Andrzej - Zastypca Wojta Gminy Mierzycice
2) Bogumita Szymoticzyk - Sekretarz Gminy Mierzycice

3) Rzepecka Bozena-pracownik Urzydu Gminy Mierzycice
4) Zratek Katarzyna - pracownik Urzydu Gminy Mierzycice

Do zadart komisji naleZy w szczegblnosci:

1) wybbr przewodniczycego i sekretarza komisji, ktbre winno nastypib na pierwszym
posiedzeniu,

2) przygotowanie i wydanie formularzykonsultacyjnych

3) sporzydzenie protokotu i ustalenie wynikbw konsultacji
Komisja niezwtocznie, jednak nie pbzniej niz do 28 kwietnia 2017 roku ustali wynik konsultacji.
Wzdr protokoJu Komisji Konsuitacyjnej z przeprowadzonej konsultacji stanowi zatycznik do
niniejszego zarzydzenia.

1. Wyniki konsultacji mogy byd wykorzystywane tyiko do przeprowadzenia postypowania zwiyzanego
z wejdciem Gminy Mierzycice w sktad tworzonego na terenie wojewbdztwa Slyskiego zwiyzku
metropoiitalnego, o ktorym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o zwiyzku
metropolitalnym w wojewbdztwie biyskim.

2. Formularze konsultacyjne zostany dotyczone do protokotu Komisji Konsuitacyjnej.

Wykonanie Zarzydzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy Mierzycice.

Zarzydzenie wchiodzi w Zycie z dniem podjycia.

JT

mgr Qrzegorz PodlejM
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ZaJ^cznik

do Zarz^dzenia Nr 0050.432.2017

W6Jta Gminy Mierz^cice

zdnta 12 kwietnia 2Q17r.

wz6r protokolu

Komisji Konsultacyjnej z dnia ....

z przebiegu konsultacji z mieszkartcami Gminy Mierz^cice w sprawie wejScia Gminy Mierz^cice

w skted tworzonego na terenie wojewddztwa Slqskiego zwi^zku metropolitalnego, o ktorym mowa

w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o zwi^zku metropolitalnym

w wojewddztwie §l^skim.

Komisja Konsuitacyjna w skladzie:

1)

2)

3}

4)

Ustalenia Komisji:

- liczba otrzymanych formularzy konsultacyjnych

- liczba waZnych formularzy konsultacyjnych

- liczba odpowiedzi oddanych na „TAK"

- liczba odpowiedzi oddanych na „NIE"..

Wyniki konsultacji

Uwagi i wnioski Komisji Konsultacyjnej

Na tym protokbt zakorlczono I podpisano:

W G JT

mgr Qrzeqorz Podlejaki


