Zarządzenie Nr 41/IV/2017
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 18 kwietnia 2017 roku.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kobióra
sprawy wejścia Gminy Kobiór 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.
Na podstawie § 4 ust. 1, § 6 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Kobiór Nr RG.0007.107.2016
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Kobiór (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz.1522 ), w związku z art. 5 ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym województwa śląskiego (Dz.U.
z 2017r. poz. 730)
zarządzam:
§1
1. Poddaje się konsultacjom społecznym sprawę wejścia Gminy Kobiór 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. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kobiór,
które w dniu złożenia ankiety mają ukończone 18 lat.
§2
1. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców w sprawie wymienionej w § 1.
2. Wyznacza się termin przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kobióra
w okresie od dnia 21.04.2017r. do dnia 04.05.2017r.
§3
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych opinii przez
mieszkańców na formularzu ankietowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
2. Formularze ankietowe będą dostępne w punktach konsultacyjnych oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Kobiór.
3. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół.
§4
1. Informacje o poddaniu konsultacjom społecznym sprawy wymienionej w § 1 zostaną
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobiór, stronie internetowej
Urzędu Gminy Kobiór oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kobiór, co
najmniej na 3 dni przed terminem konsultacji.

2. Konsultacje przeprowadza Komisja powołana odrębnym zarządzeniem.
§5
1. Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce
ankiety konsultacyjnej „TAK” lub „NIE”
2. Ankietą konsultacyjną ważną jest ankieta zawierająca wszystkie wymagane dane.
3.Ankietą konsultacyjną nieważną jest ankieta w której będzie brakować co najmniej jednej z
danych, nieodpowiadająca wzorowi lub całkowicie przerwana.
4. Opinią ważną jest opinia wydana za jedną z dwóch opcji wyboru.
5. Opinią nieważną jest wyrażenie opinii na więcej niż jedną opcję lub jej niewyrażenie.
§6
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących punktach konsultacyjnych :
1) Urząd Gminy Kobiór, 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5
w godzinach :
poniedziałek – piątek od 7.30-15.30
czwartek od 7.30 – 17.00
piątek od 7.30 – 14.00.
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 43-210 Kobiór, ul. Centralna 57
w godzinach :
poniedziałek – piątek od 7.30-15.30
czwartek od 7.30 – 17.00
piątek od 7.30 – 14.00.
3) Gminny Dom Kultury , 43-210 Kobiór, ul. Centralna 16,
w godzinach od poniedziałku do piątku od 9.00 do 20.00.
4) Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy, 43-210 Kobiór, ul. Tuwima 33
w godzinach od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.45.
§7
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy Kobiór.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobiór
mgr inż. Eugeniusz Lubański

