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l.

lnformacje ogólne

Podstawa prawna
Uchwała nr XXXV||l/860/13 Rady Miasta Katowice zdnia26 czerwca 2013 r' w sprawie zasad
i trybów przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice'
Zarządzenie nr']I']/20L6 PreŻydenta Miasta Katowice z dnia 11 marca 2015 r. W sprawie
przeprowadzenia konsu|tacji społecznych z mieszkańcami W przedmiocie Wstąpienia przez
miasto do Związku Metropolita lnego.

Przedmiot konsultacji
W trakcie konsultacji poddano ocenie mieszkańców plany wstąpienia przez miasto Katowice
do Zwlązku M etropo

Iita Inego.

2016 roku weszła w życie ustawa o związkach metropo|ita |nych. Zgodnie z jej
zapisami związek to zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego z danego obszaru
metropolita lneg o, czyli ze strefy oddziaĘwania miasta będącego siedzibą wojewody Iub
sejmiku wojewódZtWa, która jest spójna pod względem przestrzennymi charakteryzuje się
silnvmi powiązaniami funkcjonalnymi oraz zaawansowaniem procesów urbanizacy'|nych'
]- stycznia

Uchwałą nr XXl 143-4/2oL6 Rada Miasta Katowice w dniu 27 stycznla 2016 r. wyraziła wo|ę
utworzenia związku metropo|italnego W tryble ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach
metropolitaInych. Chęć utworzenia związku poza Katowicami wyraziły 23 gminy
z wo.jewództwa

ś|ąskiego.

cel konsultacji
Celem procesu było zebranie opinii mieszkańców mlasta Katowice wobec planów Wstąpienia
m ia sta do Związku M etropolita lnego.

za5ięg terytorialny
Do uczestnictwa w procesie ZaprosZono wszystkich mleszkańców Katowic'

Termin przeprowadzenia konsultacji
Proces konsu|tacyjny rozpoczął się Z dniem podpisania zarządzenia prezydenta miasta to jest
11 marca 2o'J'6 l., a zakończył w kwietniu 2016 r.
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ll.

Wykorzystywanekanałykornunikacji

lnformacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych pojawiła się W BjUletynie lnformacji
Publicznej UMK, na stronie katowice.eu, ko nsu ltacje. katowice. eu, na Platformie l(onsultacji
Społecznych UMK oraz na profilu miasta na portalach społeczn ościowych Facebook iTwitter'
Materiał informacyjny pojawił się w kwietniowym numerŻe miesięcznika Nasze Katow|ce'
PIakaty dystrybuowane były we Wszystkich jednostkach oświatowych miasta, a miejskie
irnłodzieżowe domy kultury, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, biura obsługi
mieszkańców Urzędu Miasta oraz Centrum Informacji Turystycznej dodatkowo wyposażono
w u lotki informacy.jn e.
Łącznie w konsultacjach wzięło udział 1605 osób'

lll.

Formyprzeprowadzeniakonsuitacji

Konsultacje przeprowadzono Za pomocą formularza ankietowego, którego wzór określony
Został w zarządzeniu nr 717 /2o1'6 Prezydenta Miasta KatowiCe' Badanie uruchomiono
w d n iach 25 rnarca _ 8 kwietnia 2016 r. Ankieię można było wype}nić elektronicznie Ża pomocą
formularza online dostępnego na miejskim portalu internetowym oraz w formie tradycy.1ne.i
Za pomocą formularza papierowego. AnkietY tradycyjne można było pobrać i wrzucić
do wystawionych urn konsultacyjnych w Biurze Obsługi MieszkańcÓw' Centrum lnformacji
Turystycznej, Urzędzie Stanu Cywilnego, BiurŻe PraW Jazdy i Rejestracji Pojazdów, w filjach
Miejskiej Biblioteki Publicznel oraz miejskich domach kr-rltury.

0dpowiedzialnym Za przeprowadzenie badania ankietowego bylo Biuro Prasowe Urzędu
Miasta Katowice.

tv.

Wyniki badania

Charakterystyka społeczno - demograficzna respondentów
W bad an iu uczestniczyło 1605 osób, w tym 438 wypełniłoankietę w formie tradycy'jnej, a 1167

mieszkańców skorzystało z moźliwościwypełnienia ankiety online. Wśród formularzy
wyciągniętych z urn konsultacyjnych 36 zdiagnozowano 'iako błędnie wypełnione, natomiasi
wśród ankiet elektronicznych Z tej przyczyny odrzucono 250 odpowiedzi' 82 osoby biorące
udział w konsultacjach by'ły mieszkańcami innych miast, cr: na podstawie uchwaiy regulujące1
zasady i tryby prowadzenia konsuItacji w Kaiowicach, wyklucza je z procesu. 167 osób nie
udostępniło lub' częściowo udostępniło swoje dane osobowe, niezbędne do ujęcia złożonej
opinii w wynikach konsultacji. 23 osoby wypełniłyankietę Więcej niż dopuszczalny jeden raz,
a 7 osób nie zaznaczyło swojej opinii wobec przystąpienia miasta Katowice do związku
metropoIitalnego na formularzu Iub błędnie wypełniło te pola (zaznaczając Więcej niż jedną
odpowiedź).7 ankiet Zostało odrzuconych z powodu nieczyteIności'
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Ostatecznie wyniki przedstawione w raporcie odnoszą się do 4o2 ankiet papierowych
(N=402) oraz 9L7 ankiet online (N=917).
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Najliczniejszą grupą biorącą udział w badaniu byli mieszkańcy w przedziale wiekowym 25'34
lata, przy czym zdecydowanie chętniej wypełniali oni ankietę e|ektronicznie. Najmniej Iiczną
grupą wiekową byIi respondenci najmłodsi W przedziale wiekowym 18 |at imniej, ankietę
oddafu 32 osoby, co stanowi 2% ogółu bada nych.
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W badaniu ankietowym zadano respondentom jedno pytanie: Czy jest Pon(i) zo wstqpieniem
miasto Kątowice do zwiqzku metropolitolnego ' Mieszkańców poproszono o postawienie zna ku
,)4" przy jednej z odpowiedzi - tak, nie lub nie mam zdania. Ponadto osoby biorące udział

w ankiecie poproszono o wypełnienie metryczki i wpisanie danych osobowych tj. imienia,
nazwiska i adresu zamieszkania oraz wskazanie przedziału wiekowego' Podanie danych
osobowych było niezbędne do ujęcia opinii w wynikach konsultacji, wykorzystywano je w celu
weryfikacji poprawności prowadzenia konsultacji społecznych'
Czy jest Pan(il za

wstąpieniem miasta Katowice do związku
metropolitalneBo?
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popiera Wstąpienie miasta Katowice do związku
metropolita lnego. 70 osób wyraziło swój sprzeciw wobec takich planów, a 32 osoby nie mają
zda nia na ten temat.

92% ogółu badanych

osób

Czy jest Pan(i) za Wstąpieniem miasta Katowice do związku

metropolitalnego?
7O;5%

L2I7;92%
I

tak

a

nie

r

nie mam zdania

arcin Krupa
str. 4

