
lnformacje ogólne

Podstawa prawna

Uchwała nr XXXV|ll/860/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2oI3 r. w sprawie
zasad itrybów przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice

Uchwała nr LX/1'226h8 Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2oL8 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta
Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 osiedle Paderewskiego - Muchowiec

Zarządzenie nr 2Ż5312018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 listopada 2oL8 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia Jednostek
Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 osiedle Paderewskiego -
Muchowiec

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji było utworzenie dwóch jednostek pomocniczych miasta

Katowice - nr 1 Śródmieście oraz nr 4 osiedle Paderewskiego - Muchowiec. To ostatnie
dwie dzie|nice w Katowicach, na terenie których do tej pory nie powołano jednostek

pomocniczych.

Możliwość podziału miasta na jednostki pomocnicze wynika z ustawy o samorządzie
gminnym' Jednostkę pomocniczą powołuje rada gminy W drodze uchwały, po

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub na wniosek 10% mieszkańców danej
jednostki pomocniczej, posiadających czynne prawo wyborcze. Głównym celem jej

działania jest tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w omawianiu
ważnych dla nich spraw, związanych z bieżącymi problemamijednostki.

Cel konsultacji

Konsultacje społeczne miały na celu zebranie opinii mieszkańców Katowic wobec
inicjatywy Rady Miasta Katowice dotyczącej utworzenia Jednostki Pomocniczej nr 1

Śródmieście oraz Jednostki Pomocniczej nr 4 osiedle Paderewskiego - Muchowiec.
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Zasięg terytorialny

Do uczestnictwa w procesie zaproszono uprawnionych mieszkańców Katowic,

posiadających czynne prawo wyborcze.

Termin przeprowadzenia konsultacji

Proces konsultacyjny rozpoczął się z dniem podpisania zarządzenia Prezydenta Miasta

to jest 14 listopada 2oI8 r., a zakończył w grudniu 2oL8 r.

ll. WykorzysĘwane kanały komunikacji

lnformacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych pojawiła się w Biuletynie lnformacji

Publicznej UMK, na stronie www.katowice.eu, www.katowice.eu/konsultacje oraz na

Platformie Konsultacji Społecznych UMK. Materiał informacyjny wraz z formularzem

konsultacyjnym ukazał się również w grudniowym numerze miesięcznika Nosze Katowice,

dystrybuowanym do gospodarstw domowych w mieście Katowice.

Łącznie w konsultacjach wzięły udział 72 osoby.

lll. Formy przeprowadzenia konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzono za pomocą formularza konsultacyjnego.

Wyrazić swoją opinię można było na dwa sposoby - poprzez elektroniczny formularz

dostępny na stronie www.katowice.eu/konsultacje lub formularz tradycyjny umieszczony

w miesięczniku Nasze Katowice, który można było wyciąć oraz przekazac do urzędu na

jeden z poniżej wymienionych sposobów:

. odesłać listem pod adresem: Wydział KomunikacjiSpołecznej Urzędu Miasta Katowice,

Rynek 13, 40-003 Katowice z dopiskiem na kopercie: Konsultacje społeczne

. dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej, Rynek 13 ll piętro (pokój 204) od

poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.

opinie mieszkańców zbierano do dnia 21 grudnia 20L8 r'

lV. Zebrane opinie mieszkańców

W konsultacjach społecznych wzięły udział 72 osoby, z cze1o opinie 2 osób - ze względów

formalnych (brak uzupełnionej metryczki) - nie zostały wzięte pod uwagę w zbiorczych

zestawieniach.

Na pytanie nr 1. w formularzu konsultacyjnym - Czy jest Pani/Pan za utworzeniem

Jednostki Pomocniczejmiosto Katowice nr 1Śródmieście? - 68 osób zaznaczylo odpowiedź

,,TAK" , dwie osoby nie zabrały głosu w tej kwestii.
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Na pytanie nr 2. w formularzu konsultacyjnym - Czy jest Poni/Pon za utworzeniem
Jednostki Pomocniczej miosto Katowice nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec? -

67 osób zaznaczylo odpowiedź ,,rAK", dwie osoby nie zabrały głosu w tej kwestii,

natomiast 1 osoba zaznaczyla odpowiedŹ,,NlE".
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lnformacje pozostałe

Raport końcowy wraz z załącznikami jest dostępny
oraz do wglądu w Wydziale Komunikacji Społecznej
pokój 20a).
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na stronie katowice.eu/konsultacje
Urzędu Miasta Katowice (Rynek 13,

V.

Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Miasta Katowice celem podjęcia dalszych
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Załączniki:

1.Uchwała nr LX/I226/I8 Rady Miasta Katowice z dnia Ż7 września 2ot8 r.

2.Zar ządzeni e P rezyd e nta M i a sta Katowi ce nr 2253 / 20t8 z dn. 1'4J'7.2018 r .

3.Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice wobec zebranych opinii mieszkańców



UCHWAŁA NR Lx/1226i18

RADY NIIASTA KATOWICE

z dnia 2'7 września 2018 r.

rv sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta
Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 osiedle Paderervskiego_Muchowiec

Napodstawię art.5 ust. 1 i 2 ustawy zdnta 8marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz.U' z20I8 r.poz.
994 zpóżn. Zm.), $ 37 ust'l Statutu miasta Katowice stanowiącego załącznik do uchwĄ nrXXl340'04 Rady
Miejskiej Katowic z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowioe (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z2O15t'. poz.5820 zpożn. zm.) oraz $ 2 ust. 2 uchwaĘ nr XXXVII1860113 Rady Miasta Katowice z
dnia 26 częrwca 2013 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzemia konsultac1i z mieszkańcami miasta
Katowice (Dz.IJrz. Woj. Śląskiego zŻ013 r. poz.4873)

Rada Miasta Katorvice
uchwala:

$1. Przeprowadzić konsultacje w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowicę nr 1

SródmieŚcie, która obejmuje obszar miasta Katowice w granicach określonych w załączniku do uchwały nr
Xl'vv449l97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 września 1'991 r. w sprawie nazvł i granic obszarów działania
jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowice zmienionej uchwalą nr LIIU606|98 Rady
Miejskiej Katowic z dnia l9 września 1998 r. z mieszkańcami.

$2. Przeprowadzić konsultacje w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 4 osiedlę
Paderewskiego - Muchowiec, która obejmuje obszar miasta Katowice w granicach określonych w załącznllll
do uchrł.ały nr XLYIl449l97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 wrzęśnia 1997 r. w sprawie nazw i granic
obszarów działarllajednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowice zmienionej uchwałą nr
LIIIl6o6l98 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19 września l998 r. z mięszkańcami.

$3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

$4. Uchw-ała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
I(atowice

Krystyna Siejna
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ZAIiZ Ą. ZEN lE NR Ż253 I Żo L8
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia l4listopada 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych
miasta Katowice nr 1 Sródnrieśtie i nr 4 osiedle Paderewskiego _ Muchowiec

Napodstar'vie art. 5a ust' l i 2 ustalęv z dnia 8 marca l990 r. o samorądzie gmirrn.vm {Dz.I}.z20l8 r' poz.
991 z późn.zm.) rv rł-rykonanirr $ 4 ust' l i Ż uchwał_v nr XXXVilI/860/13 Rad-v Miasta Katowice
z dnia 26 częnvca 2013 r_ w sprar,vie zasad i trybórv przeprorvadzania konsultacji z mieszkancami miasta
Katorvice {Dz'Utz. Woj. Sląskiego z 20l3 r.paz. "1873)' rv zrviąeku z rrchrvalą nrLXl|226ll8 Rad-v Miasta
Katorł'ice z dnia 27 wrzęŚnia 2018 r. rł,sprarvie przeprorvadzenia konsultacji iv przedmiocie utrvorzęnia
Jednostek Pornocnicz-vch miasta Katowice rrr l Sródmieście i nr 4 osiędle Paderervskiego _ Muchorviec

zaruądza się co rrastęprrje:

$ 1. Przeprorvadeęnie konsultacji społeczn_r.ch z nrieszliaticanli nriasta Katowice rv przednriocie utrvorzęnia
Jednostek Pomocnicry-ch miasta Katorvice nr 1 Sródmieście i nr 4 osiedle Paderervskiego - Muchorviec.

. $ 2. W konsultac;ach spolccml.ch u, przedmiocic uhvorzcnia Jednostck Pomocnicz5'ch miasta Katorvicc nr
1 Środrnieścię i nr 4 Osiętlle Padęrerł,skiego - Muchorviec mogą brać udział uprarvnieni mieszkalic1.'Katowic,
posiadający czvnnę prawo luy|p'"'.'

$ 3. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii mieszkańcor.v Katorvic l.vobęc inicjahrv-v Rady
Miasta Katorvice doĘczącej utrvorzenia Jednostki Pomocniczej nr l Sródmieścię oraz Jeclnostki Pomocniczej
nr 4 Osiedle Padere*,skiego - Muchorviec.

$ 4. Konsultacje rozpoczną się z dnienr ,r.vejścia'rv źr cie nirriejszego zarządzenił, a zakońcą się rrie pofuiej
niz 31 gmdnia 2018 roku.

$ 5. Konsul'tacie społeczne zosianą przeprorvadzone Za pośrednictrvenr formularza konsultac-ljnego.
ktorego rvzór stanorvi załącznik nr l do niniejszego zarząńzenia'

$ 6. Fonnularz konsrrltac1'jn1'' Ędzie można zloŻvÓ na jeden z porriŹsz-vch sposobÓrv:

1. odeslac listem pod adresem: W-vdzial Komunikacji Spolecznej Urzędu Miasta Katorłice. R-vnek 13-

40_003 Katowice, z adnotacją na kopercie: Konsłiltacje spoleczne,

2. dostarczy-ó do W1,dzialu Konrunikacji Spolccmej" II pietro (pokój 204)- R1nek 13" Katowici:,

3. w;-peŁric r.v fomie elektrł:nicznej poprzez Stronę 1lrł\**.katorvice .e rr/korrsultacje

$ 7. Informacja o prou,adzonr.'ch konsultacjach zostanię ogłoszona międz_v innynri poprzsz:

1 " stron__v miej skiego portalrr i ntemetołvego,

2. Biulery,n lnfomacji Publicznej,

3 ' miesięcmik Naszc Katorvice .

$ 8. Zebrane opinie zostaną przedstarviollę lv postaci raporhr z konsultacji społeczn-vch, ktoąv zostarrię
udostępnion-v na miejskiej stronie internetor.vej oraz do rvglądu rł Wy'dziale Komurrikacji Społecznej Urzędu
Miasta Katorrice.

$ 9. Wykonanie zarządzenia porvierza Się Naczelnikorvi Wydziału Komunikacji Społecmei'

ld: A l }]2 5tiC:0- l 3CC-4Ir49-A539-DI}D4B8A3Ż242. Podpisari.v Stoona I



$ 10. Zarządzenie rvchodzi rv Ącie z dniem podpisania

Prez-vdent Miasta Katowrce

Marcin Krupa
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Załącznik da zarządzenia Nr 2253/2018

Prezr,dsnta Miasta Katowi ce

z dnia 14 listopada 2018 r.

Formularz konsultacyjny
w sprawie ufworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle

Paderewskiego - Mu chowiec

I.CL,Y JEST PANIIPAN 7,A UTWORZENIEM JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MIASTA
KATOWICE NR 1 ŚnoonłlaŚclar

Proszę zaznaczyc "X" v,, rubrvce, przy jeclnej wybranej odpowieclzi

r TAK

f N.IE

2.C7,Y JEST PANIIPAN ZA UTWORZENIEM JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MIASTA
KATOWICE NR 4 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC?

Płoszę zcłzn{lczyc "X" w rubryce, przy.jednej u'vhranej odpowiedzi

r TAK

r NIE

METRYCZKA:*

lmię i nazłvisko

Adres zamieszkania

*Podanie dan.vc:h osobowyc,h jest niezbędne drl ujęeia opinii v: wynikach ktlnsłtltcłcji. l)ane osobłl**e bęĄ
w*ykor4l5Ę'1,yane wyłqcznie w cellł wery-fikacji popraw*ności Prun'adzenia kansuttacji społecznch.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodrrie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlarnentu Europejskiego i Rad-_v (UE) 20i6l679 z dnia Ż7
kr.vietnia 2016 r, rv sprarvie ochrory_ osób fią'czn"vch u'zrr'iązku Z przotlvarzaniem da:l-vclr osoborą,'ch i rłl
sprarłie sr.vobodnego przepłyrł,u takich darr-vclr oraz uch1''lenia dyrektyiv-v 95/46ME (ogÓlne rozporządzenie o
ochronię dan1.'ch) Zwanego dalej RoDo informrrję, że:

l) AdministraJorem darrych po ich dostarczcniu do Urzędu N{iasta Katorvice jest Preą.dent Miasta
Katolvicc z siedzibą rv Katorvicach. przr'ul. Mh'ńskici ;l. c-mail: urzad*miasta@)katowice.etr

2) Prez,vdcnt Miasta Katorvice w,u*macą'l inspektora ochron1.dan_vch. e-mail: iod@katorłicc'cu

3) ParrilPana dane osoborve będą przehvarzanę \\' cęlu ,rv-1'konania zadania realizorvanego
rv intęresię publiczn.vm lub w rarnaclr sprarvou,arria rvładzy.'publicznej porvierzonej admirristratł:rorvi (art. ó ust.
l lit. ę RoDo ).

Więcej informacji znajdr1e się na stronie Biuletnu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kator,vice
bip'katorvi ce. eu. zakładka () c h ro n a dan.v c lr łł,s a b ow y c h.

Id: A l825HCO- l3CC-4i49-A53g-DlllXll8A32242. I'otlpisan.v Słrtna l



Katowice, 2 stycznia 20L9 r.

PREZYDENT M IASTA KATOWICE

Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice
Wobec opinii mieszkańców zebranych W trakcie konsultacji społecznych

W przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1śródmieście
i nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Katowic, którzy wypowiedzieli się w kwestii propozycji
utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1Śródmieście i nr 4 osiedle Paderewskiego -
Muchowiec. Wyniki ankiety, za pomocą której przeprowadzono konsultacje, jednoznacznie wskazują, Że

mieszkańcy oczekują podjęcia kroków, zmierzających do prawnego usankcjonowania utworzenia tych
dwóch jednostek pomocniczych. Realizacja tej inicjatywy pozwoliłaby wypełnić całą powierzchnię
naszego miasta formalnie utworzonymi jednostkami pomocniczymi, a to z kolei daje przestrzeń na

wzrost zaangażowania mieszkańców w życie społeczności lokalnych, chociażby poprzez społeczną
działalność w ramach organów jednostki pomocniczej - radzie jednostki pomocniczej i jej zarządzie.

Zebrane opinie mieszkańców wyrażone w konsultacjach społecznych zostaną przekazane do Rady
Miasta Katowice celem podjęcia dalszych decyzji. W przypadku podjęcia przez katowicką Radę Miasta
uchwały w sprawie powołania tych jednostek, ich mieszkańcy będą mieli możliwość wzięcia udziału
w kolejnych konsultacjach społecznych - statutu swojejjednostki pomocniczej.
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