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UCHWAŁA NR XXVIII/170/16
RADY MIASTA PORĘBA
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Poręba
Na podstawie art.5a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (jt.: Dz.U.
z 2016 r., poz. 446)
uchwala się co następuje :
§ 1. Uchwala się Regulamin szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Poręba, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba
Urszula Milka
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Załącznik Nr 1
do uchwały
Nr XXVIII/170/16
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 czerwca 2016r.

Regulamin szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Poręba

§1
W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla miasta Poręba oraz
życia i funkcjonowania wspólnoty samorządowej przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami
miasta Poręba na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
§2
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)
2)

Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Poręba;
Mieszkańcach – rozumie się przez to mieszkańców Miasta Poręba, tj. osoby przebywająca
na terenie Miasta, które w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyły 18 lat i przebywają na
terenie Miasta z zamiarem stałego pobytu;

3)

Mieście – rozumie się przez to Miasto Poręba;

4)

Radzie – rozumie się przez to Radę Miasta Poręba;
§3

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji przy podejmowaniu decyzji dotyczących
konsultowanych przedsięwzięć, włączenie Mieszkańców w proces zarządzania Miastem, w
szczególności w procesy decyzyjne oraz maksymalizacja efektywności i trafności owych procesów,
jak również pozyskiwanie społecznego zrozumienia dla projektowanych rozwiązań
§4
Konsultacje z mieszkańcami Miasta mogą być przeprowadzone w sprawach dotyczących
w szczególności:
1)

strategii rozwoju miasta,

2)

planu rozwoju lokalnego,

3)

wieloletniego planu inwestycyjnego,

4)

ochrony środowiska,

5)

istotnych zamierzeń inwestycyjnych
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6)

strategii rozwiązywania problemów społecznych

7)

nadawania nazw ulicom oraz placom.
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§5
1.

2.

Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:
1)

protokołowanych otwartych spotkań z Mieszkańcami;

2)

pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag;

3)

przyjmowania uwag w punkcie konsultacyjnym;

4)

warsztatów projektowych będących ustrukturyzowaną pracą grupy osób, prowadzącą do
wypracowania propozycji rozwiązań;

5)

ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów, w szczególności wypełnianych
przy użyciu internetu;

6)

paneli obywatelskich polegających na regularnym zasięganiu przez dłuższy okres opinii
dużej, reprezentatywnej grupy mieszkańców;

7)

innych niże określone w pkt 1-6, w przypadku w którym wynika to ze specyfiki
przedmiotu konsultacji.

Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.
§6

1.
2.

Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji może podjąć Burmistrz lub Rada.
Rada decyduje o przeprowadzeniu konsultacji podejmując uchwałę i powierza jej wykonanie
Burmistrzowi.

3.

Burmistrz ogłasza konsultacje z własnej inicjatywy lub na wniosek.

4.

Wniosek do Burmistrza o przeprowadzenie konsultacji mogą złożyć:
1)

rady jednostek pomocniczych,

2)

młodzieżowa rada miasta,

3)

mieszkańcy Miasta w liczbie co najmniej 50,

4) stowarzyszenia.
§7
1.

2.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, złożony w trybie § 6 ust. 4, winien zawierać:
1)

opis przedmiotu konsultacji,

2)

propozycję formy konsultacji,

3)

zasięg terytorialny konsultacji,

4)

proponowany termin przeprowadzenia konsultacji,

5)

uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, oprócz wymagań określonych w ust. 1, powinien
zawiera także:
1)

wskazanie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz własnoręczny podpis osoby
reprezentującej wnioskodawców wraz z jej danymi adresowymi,
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wykaz osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji obejmujący ich:
imiona, nazwiska i numery PESEL oraz zawierający ich własnoręczne podpisy.

3.

Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera błędy formalne, Burmistrz pisemnie
informuje o tym osobę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, i wzywa do ich poprawienia w terminie 7
dni.

4.

Jeżeli w wyznaczonym terminie błędy nie zostaną poprawione, wniosek o przeprowadzenie
konsultacji pozostawia się bez rozpoznania.

5.

Burmistrz rozpatruje złożony wniosek w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia w formie
pozbawionej błędów formalnych, informując osobę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, o sposobie
jego rozpatrzenia i podając uzasadnienie.

6.

Burmistrz nie uwzględnia wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli odbyły się już ważne
konsultacje we wskazanym przedmiocie.

7.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu wniosku, wnioskodawcy
przysługuje prawo do odwołanie się od tego rozstrzygnięcia do Rady, która rozpatruje
odwołanie na najbliższej sesji, w formie uchwały. Uwzględnienie odwołania jest równoznaczne
z nałożeniem na Burmistrza obowiązku przeprowadzenia konsultacji.
§8

1.

2.

Burmistrz wszczyna konsultacje w drodze zarządzenia, które winno zawierać w
szczególności:
1)

przedmiot konsultacji,

2)

formę konsultacji oraz szczegółowy tryb,

3)

termin przeprowadzenia konsultacji i czas ich trwania,

4)

komórkę organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.

Konsultacje trwają co najmniej 14 dni.
§9

1.

Konsultacje poprzedzone są stosowną kampanią informacyjną, prowadzoną za pomocą
organizowanych przez Urząd Miasta kanałów komunikacji, a w szczególności za
pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta.

2.

Dopuszcza się inne tryby informowania Mieszkańców o planowanych konsultacjach, których
wybór zależy od zasięgu terytorialnego konsultacji oraz wielkości grupy Mieszkańców, których
dotyczy przedmiot konsultacji. Tryby te obejmują:
1)

lokalne media oraz środki masowego przekazu,

2)

słupy i tablice ogłoszeniowe,

3)

akcje informacyjne realizowane na terenie Gminy Poręba,

4)
3.

bezpośrednie informowanie osób, które wcześniej wyraziły zainteresowanie przedmiotem
konsultacji lub chęć uczestniczenia w konsultacjach.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji jest podawana do publicznej wiadomości
nie później niż na 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
§ 10
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Po zakończeniu konsultacji Burmistrz sporządza raport z ich przebiegu, który winien zawierać
w szczególności informacje o:
1)

komórce organizacyjnej Urzędu Miasta odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji,

2)

przeprowadzonej akcji informacyjnej,

3)

działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych narzędzi
konsultacyjnych,

4)

zebranych opiniach Mieszkańców,

5)

sposobie ustosunkowania się Burmistrza do zebranych opinii wraz z uzasadnieniem.

2.

Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien być podany do publicznej wiadomości w ciągu 30
dni od dnia zakończenia konsultacji poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej
Urzędu Miasta oraz poprzez udostępnienie jego treści w siedzibie Urzędu Miasta.

3.

W uzasadnionych przypadkach, wymagających sporządzenia obszernej dokumentacji lub
dodatkowych analiz, termin, o którym mowa w ust. 2, może zostać wydłużony. Informację o
przesunięci terminu i jego przyczynach należy podać do publicznej wiadomości.
§ 11

1.
2.
3.
4.

Przeprowadzone konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Poręba, podejmujących
rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.
Konsultacje z Mieszkańcami finansowane są z budżetu Miasta Poręba.
Burmistrz raz w roku przedkłada Radzie sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w
poprzednim roku kalendarzowym.

