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l.

lnformacje ogólne

Podstawa prawna
UchWała nr XXXVlll/860/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czelwca 2013.. W sprawie zasad
itrybóW przeprowadzenia kon5ultacji z mieszkańcami miasta Katowice.

Uchwała nr xxxlx/]6a/Il Rady Miasta Katowice z dnia 10 kwietnia 2017r' W sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice, dotyczących Wejściamiasta
Katowice W sklad związku metropolitalnego W Województwie śląskim'
zalządzenie ff 1326/201l Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 kwietnia 2017r. W sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice, dotyczących Wejściamiasta
Katowice W skład związku metropolitalnego W Województwie śląskim'

Ustawa
lDz. U.

z dnia 9

marca 2077r.
z 2O1lt., poz.130)

o

zw;ązku metropolitalnym

w

Województwie śląskim

Przedmiot konsultacji
zgodnie z art.5 ust. 5 pkt 1iart.7 ust. 1pkt 1ustawy Ż dnia 9 marca 2017 roku o związku
metropolitalnym w Województwie śląskim(Dz' U. Ż 2077 r', poz.730) obligatoryjnym etapem
procesu tworzenia ŻWiązku metropolitalnego jest przeprowadzenie konsultacji społecznych
We Wszystkich gminach, chcących utworzyć tenźe związek. PrzeprowadŻenie konsultacji
społecznych z mieszkańcami warunkuje podjęcie kolejnych działań Wynikających z zapisóW
WW. ustawy, czyli W przypadku miasta Katowice Wyrażenie przez Radę Miasta Katowice opinii
W sprawie Wejścia miasta Katowice w skład tworzone8o na terenie WojewódŻtwa śląskiego
zwiąŻku metropolitalnego'

Cel konsultacji

celem procesu było zebranie opinii mieszkańcóW miasta Katowice Wobec planóW Wstąpienia
miasta do zWiązku metropolitalnego W Województwie ślą5kim.

zasięg terytorialny
Do uczestnjctwa w procesie zaproszono WsŻystkich mieszkańcóW miasta Katowlce'

Termin przeprowadzenia konsultacji
Proces konsultacyjny rozpocząl się z dniem podpisania zarządzenia przez Prezydenta Miasta
Katowice to jest 11 kwjetnia 2017 r', a zakończył W maju 2017 r'
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Wykorzystywane kanały komunikacji

o

rozpoczęciu konsultacji społecznych pojawiła się W Biuletynie lnformacji
PublicŻnej UMK, na stronie katowice'eu, konsultacje.katowice.eu, na Platformie Kon5ultacji
społecznych UMK oraz na profilu miasta na portalach społecznościowychFacebook iTwjtter.
Materiał informacyjnY o idei zwiąŻku metropolitalnego oraz planowanych konsultacjach
pojawil się W kwietniowym numerze miesięcznika Ndsze Katowice, a w majowym Wydaniu
Noszych Kotowic pojawiła się kolejna informacja o trwających kon5ultacjach. Plakaty
informacyjne dystrybuowane były We Wszystkich jednostkach ośWiatowych miasta'
Dodatkowo, oprócz plakatów, W Miejskich Domach Kultury ifiliach Miejskiej Biblioteki
Publicznej W Katowicach oraz W Biulze obsługi Mieszkańców Urzędt' Miasta miał miejsce
kolportaż ulotek informacyjnych' Ponadto informacja o konsultacjach zostala rozesłana
do mieszkańców i dziennikarzy Ża pomocą dedykowanych biuletynóW jnformacyjnych
lnformacja

dystrybuowanych drogą e-mailową oraŻ za pomocą Katowickiego lnformacyjnego serwisu
sms.

Łącznie W konsultacjach WŻięło udzial 1589 osób'

lll.

Formyprzeprowadzeniakonsultacji

Konsultacje prŻeprowadzono za pomocą formularza ankietowego, którego wzór określony
został W zarządzeniu ff 1326/201l Prezydenta Miasta Katowice. Badanie uruchomiono
w dniach 26 kwietnia _ 9 maja 2017 r- Ankietę można było Wypełnić elektronicznie za pomocą
formularza onIine dostępne8o na miejskim portalu internetowym konsultacje'katowice'eu
oraz w formie tradycyjnej za pomocą formularza papierowego' Ankiety tradycYjne można bylo
pobrać i Wrzucić do urn konsultacyjnYch WystaWionych W Biurze obsługi Mieszkańców Urzędu
Miasta oraŻ W 31 filiach Miejskiej Biblioteki PublicŻnej W Katowicach, W DziaIe Etnolo8ii Miasta
Muzeum Historii Katowice oraz W Miejskim Domu Kultury PołUdnie filia W ZarŻecŻu.

odpowiedzialnym za przeprowadŻenie badania ankietowego byl Wydział Komunikacji
Spolecznej Urzędu Miasta Katowice.

lV.

Wynik; badania

charakterystyka społeczno _ demograficzna respondentów

W badaniu uczestniczyło 1589 osób, w tym 331 Wypełniło ankietę w formie tradycyjnej,
a 1258 mieszkańcóW skorzystało z możliwościwypetnienia ankiety online. Wśród formularzy

WYcią8niętych z urn konsultacyjnych 28 zdiagnozowano jako błędnie Wypełnione, natomiast
Wśród ankiet elektronicznych z tej prŻyczyny odrzucono 157 odpowjedzi co łącŻnie 5kutkuje
uznaniem 185 głosów za niewaŹne' 38 osób bjorących udzial W kon5ultacjach było
mieszkańcami innych miast, co na podstawie uchWały regulującej zasady itryby prowadzenia

konsultacji W Katowicach Wyklucza je z procesu' 121 osób nie udostępniło lub częściowo
udostępniło swoje dane osobowe, niezbędne do ujęcia ztożonej opinii w wynikach konsultacji'
26 o5ób Wypetniło ankietę więcej niż dopuszczalny jeden raz'

ostateczńie wyniki przedstawione w rapolcie odńoszą się do 1404 prawidlowo
wypelnionych ankiet konsultacyinych (N=1404),.Żyli 303 ankiet papierowych oraŻ 1101
ankiet online.
W badaniu ankietowym Żadano respondentom jedno pytanie: czy jest Poni/Pon zo wejsciem
miosto Kotowice w skłod tworzonego no terenie województwa ś|qskiego zwiqzku
m etropolitalnego, o którym mowo w a rt' 1 ust. 2 i 3 ustdwy z d n io 9 md rco 2077 roku o zwiqz ku
m etropolitolnym w województw ie ślqski m ?
MieszkańcóW poproszono o postawienie znaku ,,X" przy jednej z odpowiedzi tak lub nie'
Ponadto osoby biorące udział W ankiecie poproszono o Wpisanie danych osobowych,
tj. imienia, nazwiska iadresu zamieszkania. Podanie danych osobowych było nieŻbędne
do ujęcia opinii w wynikach konsultacji, wykorzYstywano je W celu weryfikacji poprawności
prowadzenia konsultacji 5połecznych.

Wykres nr 1. czyiest Pani/Pan za wejściem miasta Katowi€e w skład tworzonego
na terenie woiewództwa śląskie8ozwiązku metropolitalne8o, o którym mowa W art. 1
ust' 2 i 3 ustawy Ż dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym
w województwie śląskim?

NlE;6

% (89

osób)

TAK; 94% (1315 osób)

94% o9ólu badanych - 1315 osób - popiera Wstąpienie miasta Katowice do związku
metropolitalne8o w Województwie śIąskim. 6% WszYstkich respondentóW - 89 osób - Wyraziło
swój 5przeciw Wobec takich planóW.

Tabela 1. zestawienie wyników konsultaciiw podziale na sposób badania.
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Katowice, dnia 11 maja 2017 roku

Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice
Wobec opinii mieszkańców zebranych w trakcie konsultacji społecznych
dotyczących Wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego
W województwie śląskim

Dzięku.ię Wszystkim mieszkańcom Katowic, którzy poświęciliswój czas icŻynnie

Żaan8ażowali 5ię W dyskusję nad planami miasta odnośnie Wejścia Katowic do związku
metropolitalnego. Na pytanie czy jest Pani/Pan zo wejściemmiasto Kotowice w skłod
tworzonego nd terenie województwo ślqskiego zwiqzku metropolitolnego, o którym mowa
w drt. 1ust.2 i3 ustowy z dnia 9 mqrca 2017 roku o zwiqzku metropolitdlnym

w

wÓjewództwie

ś|ąskim?pozytywnie odpowiedzialo 94% osób biorących udział

w konsultacjach, co świadczy o dużym poparciu 5potecŻnym te8o zamierzenia'

Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Miasta Katowice, by na ich podstawie
wyraziła swoją opinię W sprawie Wejściamiasta Katowice W skład tworŻonego na terenie
Województwa śląskie8o związku metropolitalnego' opinie Wszystkich gmin chcących tworzyć
metropolię są obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o utworzenie związku
metropolitalnego na terenie nasze8o WojewódŻtwa.
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