Żnin, dnia 21 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI
W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA GMINY ŻNIN
DO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO
„METROPOLIA BYDGOSZCZ”

W dniu 10 lutego 2016 roku Rada Miejska w Żninie podjęła uchwałę nr XVII/186/2016
w sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego
„Metropolia Bydgoszcz”. Zgodnie z treścią uchwały ostateczna opinia zostanie wyrażona przez Radę
Miejską w Żninie po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 15 lutego do 11 marca 2016 roku,
na podstawie zarządzenia nr 33/2016 Burmistrza Żnina z dnia 15 lutego 2016 roku. Treść zarządzenia
oraz w szczególności wzór ankiety konsultacyjnej zostały opracowane zgodnie z uchwałą
nr XXVIII/289/2005 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin.
W konsultacjach mogły uczestniczyć osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Żnin, posiadające
czynne prawo wyborcze.
Do przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 ust. 1, powołany został 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.
Na Przewodniczącego zespołu powołany został Mirosław Gatka, który kierował pracą zespołu,
a na Sekretarza zespołu - Łukasz Milejczak, odpowiedzialny za dokumentację prac oraz materiały
sporządzone i dostarczone do zespołu w trakcie konsultacji.
Do zadań zespołu konsultacyjnego należało w szczególności: rozprowadzenie ankiet
konsultacyjnych wśród mieszkańców Gminy Żnin, zebranie wypełnionych ankiet, przeprowadzenie
spotkań konsultacyjnych oraz sporządzenie protokołu zawierającego wyniki konsultacji.
W toku prac i czynności wykonywanych podczas konsultacji zespół mógł korzystać także
z pomocy i doradztwa radnych Rady Miejskiej w Żninie oraz pracowników Urzędu Mi ejskiego
w Żninie. Pracę zespołu wspierał Dawid Kolasa, pracownik Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju
Gminy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego, zaangażowany m.in. w przeprowadzenie spotkań
informacyjnych.
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 15 lutego 2016 roku do 11 marca 2016 roku w formie
indywidualnie wypełnionych ankiet konsultacyjnych, które można było składać do skrzynek
zlokalizowanych w następujących obiektach (w godzinach pracy tych instytucji i podmiotów):
1) Urząd Miejski, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin,
2) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin,
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin,
4) Miejski Ośrodek Sportu, ul. Gnieźnieńska 7, 88-400 Żnin,
5) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PUK”, ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin,
6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK”, ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin,
7) Żniński Dom Kultury, ul. Pocztowa 15, 88-400 Żnin.
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W dniach od 15 lutego 2016 roku do 11 marca 2016 roku przeprowadzono szereg spotkań
informacyjnych, podczas których uprawnione od udziału w konsultacjach osoby mogły złożyć
wypełnioną ankietę w skrzynce. Spotkania te odbyły się w następujących miejscowościach: Ustaszewo
(15 lutego), Dochanowo (16 lutego), Gorzyce (17 lutego), Białożewin (19 lutego), Brzyskorzystewko (20
lutego), Wenecja (22 lutego), Słębowo (24 lutego), Wawrzynki (26 lutego), Żnin (27 lutego), Bożejewice
(29 lutego), Cerekwica (4 marca), Jadowniki Rycerskie (5 marca).
W dniu 14 marca 2016 roku wszystkie skrzynki z ankietami konsultacyjnymi zostały przekazane
do ewidencji ludności w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Żninie w celu
dokonania weryfikacji zawartych w ankietach danych osobowych pod kątem uprawnienia
poszczególnych osób do udziału w konsultacjach.
Zgodnie z otrzymanymi z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia informacjami w skrzynkach
znalazło się ogółem 1077 ankiet, w tym 980 ważnych i 97 nieważnych. Wśród uchybień należy
wskazać:
 puste ankiety (14),
 ankiety z zaznaczonymi odpowiedziami, bez podania danych osobowych (11),
 ankiety nieposiadające podpisu oznaczającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych (11),
 ankiety wypełnione przez osoby zameldowane na pobyt czasowy na terenie gminy Żnin (32),
 ankiety wypełnione przez osoby nieposiadające pobytu czasowego ani stałego na terenie gminy (18),
 ankiety błędnie wypełnione (11, w szczególności: wypełnienie ankiety przez osoby nieletnie, brak
zaznaczonej odpowiedzi, wpisanie danych osobowych niepozwalających na identyfikację osoby,
wpisanie nieprawdziwych danych osobowych).
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Niemal 91% wszystkich ankiet (tj. 980 sztuk) było poprawnie wypełnionych przez osoby
uprawnione do udziału w konsultacjach. Na zadane w ankiecie pytanie „Czy jesteś za przystąpieniem
Gminy Żnin do tworzonego przez Miasto Bydgoszcz wraz z innymi Gminami związku metropolitalnego
o nazwie Metropolia Bydgoszcz?” odpowiedzi pozytywnej („tak”) udzieliło 810 mieszkańców gminy,
55 osób było przeciwnych (odpowiedź „nie”), natomiast 115 osób wstrzymało się od udzielenia
odpowiedzi na zadane w ankiecie pytanie.
Do udziału w konsultacjach uprawnionych było 19.760 mieszkańców gminy Żnin.

BURMISTRZ
/-/ Robert Luchowski
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