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UCHWAŁA NR XXXIV/540/17
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy, dotyczących
wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku metropolitalnego
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca
2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730); na wniosek
Prezydenta Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy uchwala, co następuje:
§1
Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Tychy w sprawie wejścia miasta Tychy w skład
tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa
w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
§2
1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Tychy.
2. Każdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych.
3. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
4. Głos oddany w konsultacjach zostanie uznany za nieważny, jeżeli osoba wypowiadająca swoją opinię:
1) nie jest mieszkańcem Miasta Tychy lub nie wskaże w ogóle swojego miejsca zamieszkania;
2) zaznaczy obie odpowiedzi na karcie do głosowania;
3) nie złoży podpisu na formularzu konsultacyjnym;
4) wypowie swoje stanowisko po terminie;
5) nie użyje formularza konsultacyjnego zgodnego z niniejszą uchwałą.
§3
Ustalić następujący tryb konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy i tak:
1) w dniu 14 kwietnia 2017 r. zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy
komunikat dotyczący konsultacji w sprawie wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku
metropolitalnego;
2) wyżej wskazany komunikat wywiesić na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Tychy oraz zamieścić
na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy;
3) termin składania opinii przez mieszkańców ustalić na 14 dni od dnia ukazania się komunikatu
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
1. Konsultacje z mieszkańcami Miasta Tychy będą przeprowadzone poprzez udostępnienie formularza
konsultacyjnego:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Tychy;
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy;
3) w siedzibie Urzędu Miasta Tychy;
4) w określonych przez Prezydenta Miasta jednostkach organizacyjnych Miasta.
2. Wypełniony formularz konsultacyjny można składać w jednym z miejsc wymienionych w § 4 ust.1
pkt. 3 i 4 lub przesłać jego skan na adres mailowy metropolia@umtychy.pl.

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-07 6:57:48

Podpisany

Strona 1

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=346761

§5
Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§6
1. Informacja o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona Radzie Miasta Tychy przez organ
wykonawczy nie później niż w terminie 7 dni od ich zakończenia.
2. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta najpóźniej w ciągu
miesiąca od dnia zakończenia konsultacji.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy
mgr Maciej Gramatyka
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