UCHWAŁA NR XLVI/388/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek dotyczących
wejścia Gminy Toszek w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 i art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r.
o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730) oraz Uchwałą Nr
XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek, na wniosek Burmistrza
Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Toszek w sprawie wejścia Gminy
Toszek w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim - Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku
metropolitalnym w województwie śląskim.
§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 23 kwietnia 2018 r., a termin
zakończenia na dzień 4 maja 2018 r.
2. Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem Gminę Toszek.
3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie badania ankietowego przy pomocy
formularza ankietowego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, poprzez opublikowanie jego
treści w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.toszek.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku.
4. Wypełnione formularze ankietowe, o których mowa w ust. 3 należy składać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 4 maja 2018 r. do godz. 13:00:
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek;
2) drogą elektroniczną na adres umtoszek@toszek.pl.
5. Za termin złożenia ankiet uważa się:
1) w przypadku formy pisemnej - datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku;
2) w przypadku formy elektronicznej - datę wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej
w taki sposób, żeby Burmistrz Toszka mógł zapoznać się z ich treścią.
6. Formularze anonimowe nie będą rozpatrywane.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/388/2018
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

FORMULARZ ANKIETOWY
w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek
w sprawie wejścia Gminy Toszek
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 r.
o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

PYTANIE:
„Czy jest Pani/Pan za wejściem Gminy Toszek w skład związku
metropolitalnego w województwie śląskim, o którym mowa w art. 1 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym
w województwie śląskim?”
TAK
NIE
Proszę zaznaczyć “X” w jednej rubryce, przy jednej wybranej odpowiedzi
Miejsce na dodatkowy komentarz:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Administratorem danych osobowych zebranych podczas konsultacji społecznych jest Burmistrz Toszka
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek. Dane te będą
przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji uprawnienia do udziału w konsultacjach społecznych
i nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim. Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe
i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie konsultacji.

…………………………………..
/podpis/
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w
województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730) wydanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
zmiany obszaru i granic związku metropolitalnego w województwie śląskim przez wskazanie gmin
wchodzących w skład tego związku wymaga zasięgnięcia opinii rad nowych gmin, które mają wejść w
skład związku metropolitalnego, poprzedzonych przeprowadzeniem konsultacji społecznych z
mieszkańcami.
Gmina Toszek graniczy z dwoma jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Rudziniec i Pyskowice) oraz z Gminą Wielowieś, która nie należy
do w/w związku. Z kolei z obszaru działania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w
Tarnowskich Górach, którego członkiem jest Gmina Toszek, 5 gmin znajduje się w Metropolii, natomiast
pozostałe 5, w tym Toszek jest w obszarze okołometropolitalnym. Gminy te są powiązane ze sobą nie tylko
funkcjonalnie transportem pasażerskim, ale również systemami wodno-kanalizacyjnymi, punktami
selektywnej zbiórki odpadów oraz innymi powiązaniami trwającymi od wielu lat.
Brak zrzeszenia w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przekłada się na znaczące ograniczenia
rozwoju Gminy Toszek, w szczególności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i możliwości
korzystania przez lokalną społeczność z komunikacji publicznej oraz innych preferencji płynących z
członkostwa w związku.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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