
UCHWAŁA NR LVI/1065/14
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Wprowadzenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice.

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice stanowią załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Grzegorz Łukaszek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 lipca 2014 r.

Poz. 4039



Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice
Wstęp

Konsultacje  społeczne  to  proces  prowadzenia  dialogu między  administracją  publiczną 
a mieszkańcami,  oparty  o  rzetelną  informację,  którego  celem  jest  osiągnięcie  porozumienia 
w wypracowaniu  najlepszych  rozwiązań  odpowiadających  na  zidentyfikowane  potrzeby  społeczne 
mieszkańców. Samorząd miasta Mysłowice, mając na względzie jak najskuteczniejsze zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb mieszkańców, uznaje za priorytetowe poznawanie opinii lokalnej społeczności 
w dotyczących  jej  sprawach,  w  zakresie  związanym  z  zadaniami  samorządu  oraz  tematów 
odnoszących się  do obszaru miasta.  Za  szczególne,  znaczące korzyści  wynikające z  prowadzenia 
konsultacji uznano upowszechnianie wiedzy o sprawach lokalnych, uzyskiwanie szerszej, źródłowej 
informacji o głównych problemach oraz włączenie społeczności w poszukiwania ich rozwiązań.

§ 1

Ilekroć w tekście jest mowa o:
1) Konsultacjach  –  rozumie  się  przez  to  konsultacje  społeczne  przeprowadzane  w mieście 

Mysłowice na podstawie niniejszych zasad;
2) Mieście – rozumie się przez to miasto Mysłowice;
3) Radzie – rozumie się przez to Radę Miasta Mysłowice;
4) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Mysłowice;
5) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Mysłowice;
6) Organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  poŜytku 
publicznego i o wolontariacie;

7) Partnerach społecznych i gospodarczych – rozumie się  przez to podmioty o których mowa 
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

§ 2

1. Celem  konsultacji  jest  zapewnienie  mieszkańcom  miasta  uczestnictwa  w waŜnych  dla  nich 
sprawach,  w  tym  poprzez  informowanie  o  planowanych  przedsięwzięciach  i  ich  efektach 
oraz zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych 
przedsięwzięć.

2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta przeprowadzane są:
1) w przypadkach przewidzianych ustawą;
2) w innych sprawach waŜnych dla miasta.

3. Konsultacje  społeczne  z  mieszkańcami  miasta  powinny  być  przeprowadzane w szczególności 
w sprawach dotyczących:
1) projektu budŜetu miasta;
2) kwestii społecznych (np.: kultura, pomoc społeczna, sport);
3) planowania przestrzennego;
4) planowania strategicznego w mieście;
5) planowania kluczowych inwestycji na terenie miasta;
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6) ochrony środowiska.
4. Konsultacje społeczne, w zaleŜności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg terytorialny:

1) miejski – dotyczący całego terenu miasta;
2) lokalny – dotyczący określonego terytorium (części miasta, jednostki pomocniczej).

§ 3

Konsultacje społeczne w mieście opierają się na następujących regułach:
1) dialog obywatelski - w którym respektowane są róŜne racje oraz zapewnia się kaŜdemu kto 

wyrazi opinię, merytoryczną odpowiedź w terminie określonym w § 8 ust. 2 i 3;
2) powszechność  -  czyli  dotarcie  do  kaŜdego  zainteresowanego  tematem  z  informacją 

o konsultacjach oraz zapewnienia moŜliwości wyraŜenia w ich ramach swoich poglądów na 
moŜliwie najwcześniejszym etapie danego przedsięwzięcia;

3) przejrzystość  -  czyli  powszechna  dostępność  do  informacji  o  celu,  sposobie,  przebiegu 
i wyniku konsultacji;

4) stosowanie jednolitych zasad i trybu prowadzania procesu konsultacji.

§ 4

1. Konsultacje, których obowiązek wynika z ustaw, przygotowuje i przeprowadza Prezydent. 
2. Prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek moŜe przeprowadzić konsultacje takŜe w innych 

sprawach nie ujętych w ust. 1.
3. Z wnioskiem do Prezydenta o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:

1) Radni Rady – co najmniej połowa ustawowego składu Rady;
2) organizacje pozarządowe – minimum 3;
3) grupa mieszkańców miasta w liczbie co najmniej 100 osób; 
4) Organ stanowiący jednostki pomocniczej (np.: Rada Dzielnicy);
5) MłodzieŜowa Rada Miasta;

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać:
1) cel konsultacji;
2) przedmiot konsultacji;
3) zasięg konsultacji; 
4) propozycję terminu konsultacji;
5) propozycję form konsultacji;
6) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców miasta, o których mowa 
w § 4 ust. 2 pkt 3, powinien takŜe zawierać:
1) wskazanie osoby albo osób upowaŜnionych do reprezentowania wnioskodawców, adresu do 

korespondencji oraz dane kontaktowe; 
2) listę  osób popierających wniosek zawierającą:  imię,  nazwisko,  adres zamieszkania,  numer 

PESEL i podpis,  a takŜe - w nagłówku kaŜdej  z ponumerowanych stron listy - określenie 
przedmiotu konsultacji.
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6. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 3 jest rozpatrywany przez Prezydenta w terminie 
14 dni od dnia złoŜenia.

7. Wnioski  niekompletne  powinny  zostać  uzupełnione  w  terminie  7  dni  od  daty  wezwania  do 
uzupełnienia. Wnioski nieuzupełnione nie podlegają rozpatrzeniu.

8. O  przeprowadzeniu  konsultacji  lub  odmowie  ich  przeprowadzenia  Prezydent  informuje 
wnioskodawcę w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

9. Prezydent  moŜe  zlecić  przeprowadzenie  konsultacji  jednostce  pomocniczej  lub  organizacji 
pozarządowej  w  trybie  ustawy  o działalności  poŜytku  publicznego  i o wolontariacie, 
lub podmiotowi zewnętrznemu na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 5

1. Prezydent wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji. 
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) cel konsultacji; 
2) przedmiot konsultacji;
3) zasięg konsultacji;
4) formy konsultacji;
5) termin przeprowadzenia konsultacji;
6) nazwę podmiotu przeprowadzającego konsultacje, którym moŜe być: komórka organizacyjna 

urzędu,  miejska  jednostka  organizacyjna  wyznaczona  do  przeprowadzenia  konsultacji; 
lub podmiot o którym mowa w § 4 pkt 9.

3. Podmiot o którym mowa w ust. 2, pkt 6 przygotowuje i upowszechnia informację o konsultacjach, 
która powinna zawierać streszczenie zarządzenia i być przygotowana w przystępny sposób.

4. Informacja jest zamieszczana:
1) na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście;
2) na tablicy ogłoszeń;
3) na co najmniej jednym portalu społecznościowym.

5. Biorąc pod uwagę  zasięg i  przedmiot  konsultacji  informacja moŜe zostać  rozesłana w sposób 
zwyczajowo przyjęty, szczególnie do:
1) mediów lokalnych, bezpłatnych portali informacyjnych działających na terenie miasta;
2) Rady Miasta; 
3) jednostek pomocniczych;
4) jednostek organizacyjnych miasta;
5) MłodzieŜowej Rady Miasta;
6) partnerów społecznych i gospodarczych działających na terenie objętym konsultacjami.

6. Informacja publikowana jest niezwłocznie, nie później jednak niŜ w dniu rozpoczęcia konsultacji. 

§ 6.

Konsultacje społeczne uwaŜa się za waŜne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców 
miasta.
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§ 7

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w mieście w co najmniej jednej z następujących form:
1) spotkania umoŜliwiającego wyraŜenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu, 

w tym przy udziale ekspertów zewnętrznych, jeŜeli zdiagnozowano taką potrzebę;
2) zbierania  opinii  lub  propozycji  na  piśmie,  w  tym  drogą  elektroniczną  z  moŜliwością 

wykorzystania formularza konsultacyjnego;
3) poprzez punkt konsultacyjny.

2. Konsultacje społeczne trwają co najmniej 14 dni.

§ 8

1. Informacja o opublikowaniu raportu z konsultacji jest zamieszczana:
1) na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, 
2) na tablicy ogłoszeń, 
3) na co najmniej jednym portalu społecznościowym.

2. Raport z konsultacji, zawierający ich cel, przebieg i wyniki, podaje się do wiadomości publicznej 
na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje, nie później niŜ w ciągu 
30 dni od zakończenia konsultacji. 

3. W uzasadnionych przypadkach termin upublicznienia wyników konsultacji społecznych z ust. 1 
moŜe ulec wydłuŜeniu, konieczne jest wtedy podanie pisemnego uzasadnienia i określenie terminu 
publikacji. 

4. Wyniki  konsultacji  winny  w  szczególności  uwzględniać  analizę  uzyskanych  informacji, 
a w przypadku  opinii  i  propozycji,  ich  zestawienie  wraz  ze  stanowiskiem  Prezydenta  do 
wszystkich kategorii opinii i propozycji zawartych w zestawieniu. Dopuszcza się przygotowanie 
stanowiska zbiorczego do 2 lub więcej opinii lub propozycji dotyczących tego samego aspektu 
podlegającego konsultacji.

§ 9

1. Koszty  związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji  społecznych pokrywane są 
z budŜetu miasta.

2. Realizację uchwały powierza się Prezydentowi.
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