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UCHWAŁA NR XXXV/340/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Cieszyna;
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Cieszyna.
§ 2. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna.
2. Konsultacje przeprowadzane są w celu:
1) włączenia mieszkańców w proces zarządzania miastem,
2) poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie,
3) maksymalizacji efektywności i trafności procesów decyzyjnych,
4) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań,
5) budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w zakresie tzw. budżetu obywatelskiego.
3. Konsultacje mogą mieć zasięg:
1) ogólnomiejski, gdy dotyczą przedmiotu konsultacji istotnego dla terenu całego miasta,
2) lokalny, gdy dotyczą przedmiotu konsultacji istotnego dla terenu części miasta.
§ 3. 1. Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek osób wymienionych w § 4 ust. 1 może zarządzić
przeprowadzenie konsultacji w sprawach ważnych dla miasta.
2. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinno zawierać następujące
informacje:
1) przedmiot oraz formę konsultacji,
2) teren objęty konsultacjami i uprawnionych do udziału w konsultacjach,
3) termin rozpoczęcia i czas trwania konsultacji, który nie może być krótszy niż 10 dni,
4) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
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3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji umieszcza się na stronie internetowej Cieszyna, na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem
konsultacji. Dodatkowo zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji może zostać rozplakatowane na terenie
objętym konsultacjami.
§ 4. 1. Z wnioskami do Burmistrza o przeprowadzenie konsultacji mogą występować komisje Rady, kluby
radnych Rady, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowa Rada Miejska w Cieszynie,
Cieszyńska Rada Seniorów, Rada Sportu oraz mieszkańcy Cieszyna w liczbie co najmniej trzystu.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać co najmniej:
1) przedmiot konsultacji,
2) czas trwania, formę konsultacji i zasięg przeprowadzenia konsultacji,
3) uzasadnienie,
4) reprezentantów wniosku,
5) imię i nazwisko, adres zamieszkania, własnoręcznie złożone podpisy osób popierających wniosek –
dotyczy wniosku złożonego przez mieszkańców.
§ 5. 1. Konsultacje mogą odbywać się w szczególności w formie:
1) dialogu społecznego – otwartych spotkań oraz warsztatów z mieszkańcami,
2) platformy internetowej – badania opinii mieszkańców poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie
internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza elektronicznego,
3) ankiety – badania opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji z wykorzystaniem papierowego
formularza ankietowego,
4) głosowania – wyrażenia stanowiska poprzez oddanie głosu na formularzu.
2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) przeprowadza się z wykorzystaniem formularza
papierowego lub elektronicznego.
3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.
§ 6. O wynikach konsultacji Burmistrz informuje na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz
w Wiadomościach Ratuszowych, w terminie do 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do zgłaszania opinii
i uwag.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2009 r. w sprawie
ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2009 r., Nr 200, poz. 3664).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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