
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016 
                                                  BURMISTRZA ŻNINA 
 

z dnia 15 lutego 2016 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin  
celem uzyskania opinii o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami  

związku metropolitalnego 
 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.1) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy               
z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1890), w związku z uchwałą nr XXVIII/289/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia            
15 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji                               
z mieszkańcami Gminy Żnin (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 112, poz. 1934) zarządza 
się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Żnin w sprawie 
wyrażenia opinii o przystąpieniu Gminy Żnin do tworzonego przez Miasto Bydgoszcz 
wraz z innymi Gminami związku metropolitalnego o nazwie „Metropolia Bydgoszcz”, 
w oparciu o wniosek Rady Miasta Bydgoszczy do Rady Ministrów RP. 
2. Konsultacje przeprowadza się w terminie od 15 lutego 2016 roku do 11 marca 
2016 roku w formie indywidualnie wypełnianych ankiet konsultacyjnych. 
3. W konsultacjach mogą uczestniczyć osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy 
Żnin, posiadające czynne prawo wyborcze. 
4. Wzór ankiety konsultacyjnej, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik                           
do zarządzenia.   
5. Wypełnione ankiety konsultacyjne należy składać do skrzynek zlokalizowanych           
w następujących obiektach: 

1) Urząd Miejski, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, poniedziałek, środa, czwartek          
730 – 1530, wtorek 730 – 1700, piątek 730 – 1400, 

2) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin, 
poniedziałek 1000 - 1500, wtorek, środa, czwartek, piątek 1000 – 1800, 

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin, 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 730 – 1530, 

4) Miejski Ośrodek Sportu, ul. Gnieźnieńska 7, 88-400 Żnin, poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek, piątek 800 – 2100, 

5) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin,  
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1500, 

6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK”, ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin, 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1500, 

7) Żniński Dom Kultury, ul. Pocztowa 15, 88-400 Żnin, poniedziałek, wtorek, środa, 
czwartek, piątek 800 – 1930. 

6. W ramach konsultacji zorganizowane zostaną na obszarze Gminy Żnin                           
co najmniej trzy spotkania konsultacyjne, podczas których będzie możliwość złożenia 
wypełnionej ankiety konsultacyjnej do skrzynki.  
7. Przez pięć dni, w terminie od 29 lutego 2016 roku do 4 marca 2016 roku,                         
w Urzędzie Miejskim w Żninie uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny. 
 
 
 

                                                 

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890 



 
 
§ 2. 1. Do przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 ust. 1, powołuję 

spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie Zespół Konsultacyjny w składzie: 
1) Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin, 
2) Paweł Sikora – doradca Burmistrza Żnina ds. rozwoju lokalnego, 
3) Łukasz Marnocha – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, 
4) Łukasz Milejczak – Inspektor Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy.  

2. Na Przewodniczącego Zespołu powołuję Pana Mirosława Gatkę, który kieruje 
pracą Zespołu, a na Sekretarza Zespołu - Pana Łukasza Milejczaka, 
odpowiedzialnego za dokumentację prac Zespołu oraz materiałów sporządzonych               
i dostarczonych do Zespołu w trakcie konsultacji. 
3. W toku prac i czynności w trakcie konsultacji Zespół korzystać może także 
z pomocy i doradztwa radnych Rady Miejskiej w Żninie oraz pracowników Urzędu 
Miejskiego w Żninie. 
4. Do zadań Zespołu Konsultacyjnego należą w szczególności: rozprowadzenie 
ankiet konsultacyjnych wśród mieszkańców Gminy Żnin, zebranie wypełnionych 
ankiet, przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych oraz sporządzenie protokołu 
zawierającego wyniki konsultacji. 
5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, zostanie przedstawiony Burmistrzowi Żnina. 

§ 3. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w formie 
ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie                 
oraz na stronie internetowej Gminy Żnin. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Turystyki, 
Promocji i Rozwoju Gminy.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
BURMISTRZ 

 
/-/ Robert Luchowski 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

U z a s a d n i e n i e 
 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych przewiduje 
możliwość utworzenia związku metropolitalnego na wniosek rady gminy położonej              
w granicach obszaru metropolitalnego. W związku z rozpoczęciem prac 
przygotowawczych przez Miasto Bydgoszcz, mających na celu utworzenie wraz                   
z innymi Gminami takiego związku, zachodzi potrzeba wyrażenia, obok wstępnego, 
ostatecznego stanowiska przez Radę Miejską w Żninie o utworzeniu związku. 

Ostateczne stanowisko Rady Miejskiej w Żninie zostanie wyrażone stosownie              
do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy. 
W celu wykonania tak ustalonego obowiązku ustawowego konieczne jest 
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin. 

 
 

BURMISTRZ 
 

/-/ Robert Luchowski 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik   
do Zarządzenia Nr 33/2016 
Burmistrza Żnina 
z dnia 15 lutego 2016 r. 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

 

Czy jesteś za przystąpieniem Gminy Żnin do tworzonego 

przez Miasto Bydgoszcz wraz z innymi Gminami związku 

metropolitalnego o nazwie „Metropolia Bydgoszcz”? 

 

     - TAK                  - NIE                  - WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………….…………………………….. 

Adres zamieszkania: …………………………………….…………………………………. 

PESEL: ………………………..………………………. 

Podpis1: ………………………………………..……… 

Informacja o sposobie wypełnienia ankiety konsultacyjnej 

Konsultacje przeprowadza się celem uzyskania opinii mieszkańców Gminy Żnin                         

o przystąpieniu Gminy Żnin do tworzonego przez Miasto Bydgoszcz wraz z innymi 

Gminami związku metropolitalnego o nazwie „Metropolia Bydgoszcz” 

Przeprowadzenie konsultacji polega na zaznaczeniu w obszarze       znaku „X”. 

Dokonanie innej czynności np. dopisanie tekstu lub wpisanie innego znaku 

graficznego powoduje nieważność ankiety konsultacyjnej.   
 

Wskazanie słowa „TAK” – oznacza akceptację uczestnika konsultacji do przystąpienia Gminy Żnin                                 

do tworzonego przez Miasto Bydgoszcz wraz z innymi Gminami związku metropolitalnego o nazwie 

„Metropolia Bydgoszcz” 

Wskazanie słowa „NIE” – oznacza brak akceptacji uczestnika konsultacji do przystąpienia Gminy Żnin                          

do tworzonego przez Miasto Bydgoszcz wraz z innymi Gminami związku metropolitalnego o nazwie 

„Metropolia Bydgoszcz” 

Wskazanie słów „WSTRZYMUJĘ SIĘ” – oznacza powstrzymanie się uczestnika konsultacji                        

od wydania opinii o przystąpieniu Gminy Żnin do tworzonego przez Miasto Bydgoszcz wraz z innymi 

Gminami związku metropolitalnego o nazwie „Metropolia Bydgoszcz” 

 
 

BURMISTRZ 
 

/-/ Robert Luchowski 

 

                                                 

1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin celem uzyskania opinii o utworzeniu 
wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.) 


