
UCHWAŁA NR XXXIX/307/18
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krupski Młyn dotyczących wejścia Gminy 
Krupski Młyn w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko–Zagłębiowskiej 

Metropolii

Na podstawie  art. 5a ust 1 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.) oraz 
art. 5 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 730), na wniosek Wójta Gminy Krupski Młyn Rada Gminy Krupski Młyn

uchwala

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Krupski Młyn w sprawie wejścia Gminy Krupski Młyn 
w skład związku metropolitalnego 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 metropolitalnym w województwie śląskim, 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przeprowadzić konsultacje w terminie od dnia 25 kwietnia 2018 roku do dnia 11 maja 2018 roku w formie 
badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem ankiety, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem ankiety prowadzone są poprzez:

a) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

b) umieszczenie w Urzędzie Gminy Krupski Młyn urny oraz wyłożenie obok niej formularzy ankiety.

2. Wypełnione formularze ankiety należy wysłać na adres gmina@bip.krupskimlyn.pl lub dostarczyć osobiście 
do sekretariatu Urzędu Gminy w Krupskim Młynie przy ulicy Krasickiego 9 (pokój nr 20) w terminie do 11 maja 
2018 roku do godziny 14.00.

3. Mieszkańcy mogą także składać wypełnione formularze ankietowe u Sołtysa i Przewodniczącego Rady 
Osiedla Ziętek, ktorzy po zakończeniu konsultacji przekazują formularze do Urzędu Gminy Krupski Młyn.

4. Wójt Gminy jest obowiązany do informowania mieszkańców o celu przeprowadzenia badania opinii 
mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego.

5. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy.

6. Konsultacje społeczne prowadzone z wykorzystaniem formularza ankietowego nie mogą trwać krócej niż 
14 dni.

7. Konsultacje w tej formie uznaje się za ważne bez względu na liczbą złożonych formularzy ankietowych.

§ 4. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy wyniki konsultacji na pierwszej sesji zwołanej po zakończeniu 
konsultacji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/307/18

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

ANKIETA
Formularz wyrażenia opinii

w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Krupski Młyn w sprawie wejścia Gminy Krupski 
Młyn w skład związku metropolitalnego 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 
metropolitalnym w województwie śląskim.

Pytanie:

„Czy jest Pani/Pan za wejściem Gminy Krupski Młyn w skład związku metropolitalnego 
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 metropolitalnym w województwie śląskim?”    

Wybrana  odpowiedź
TAK
NIE
data

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

Miejsce na dodatkowy komentarz:

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

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) dla potrzeb 
niezbędnych do opracowania wyników konsultacji społecznych w sprawie wstąpienia Gminy Krupski Młyn do 
związku metropolitalnego w województwie śląskim - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Organem 
będącym administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Krupski Młyn.

……………………………

podpis
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym
w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 730) wydanie rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie zmiany obszaru i granice związku metropolitalnego, wymaga zasięgnięcia opinii: rad

nowych gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, poprzedzonych
przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami.
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