
 

 

OBWIESZCZENIE NR 9/2018 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Sla. 

z 2016 r. poz. 88), z uwzględnieniem: 

1) zmian objętych Obwieszczeniem Nr 20/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. opublikowanym 

w dniu 7 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Sla z 2016 r. poz. 88); 

2) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLIV/604/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 27 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę  Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2018 r. poz. 6116), 

która weszła w życie z dniem od 19 października 2018 r. 

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady  Miasta Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2019 r.

Poz. 356



Załącznik do Obwieszczenia Nr 9/2018 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

UCHWAŁA NR XXI/325/2012 

RADY MIASTA WISŁA 
 

z dnia 25 października 2012 r. 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

(tekst jednolity z dnia 20 grudnia 2018 r.) 

Na podstawie art. 5a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 poz. 994 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wisła 

uchwala co następuje: 

§ 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Wisła. 

1. Konsultacje z mieszkańcami Miasta Wisła mają na celu uzyskanie opinii, uwag i wniosków do 

proponowanego sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami. 

2. Konsultacje mogą być przeprowadzane w ważnych dla Miasta Wisła sprawach, w szczególności: 

1) strategii Rozwoju Miasta, 

2) projektów aktów prawa miejscowego, 

3) strategii i programów branżowych obejmujących zadania własne Miasta, 

4) programu ochrony środowiska. 

3. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta Wisła w drodze Zarządzenia. 

4. W zarządzeniu o którym mowa w § 1 ust. 3 określa się: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

3) zasięg terytorialny, 

4) formę przeprowadzania konsultacji, 

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 

§ 2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych. 

1. Burmistrz Miasta Wisła może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy lub na wiosek. 

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić: 

1) Komisja Rady Miasta Wisła właściwa rzeczowo ze względu na przedmiot konsultacji, 

2) jednostka pomocnicza miasta (Zarząd Osiedla), 

3) organizacja pozarządowa w dziedzinie dotyczącej prowadzonej działalności statutowej, 

4) mieszkańcy Wisły w liczbie co najmniej 50 osób, jeżeli sprawa obejmuje zasięgiem działania obszar 

jednego Osiedla, Osiedla rozumianego jako jednostkę pomocniczą miasta w trybie ustawy o samorządzie 

gminnym, lub 200 osób w przypadku, jeżeli sprawa obejmuje swoim zasięgiem więcej niż jedno Osiedle. 

3. Wniosek powinien zawierać: 
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1) termin i zasięg terytorialny konsultacji, 

2) formę konsultacji, 

3) zestawienie kosztów proponowanej konsultacji, 

4) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty, 

5) listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów i numerów ewidencyjnych 

PESEL oraz własnoręcznymi podpisami, w przypadku organizacji pozarządowej - jej nazwę, siedzibę, 

określone w statucie cele działania oraz wykaz osób wchodzących w skład zarządu, 

6) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku. 

4. Wniosek spełniający wymogi określone § 2 ust. 3 jest rozpatrywany przez Burmistrza Miasta Wisła 

w terminie 7 dni , od dnia złożenia. 

5. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. 

6. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji Burmistrz Miasta Wisła informuje 

wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 5. 

7. Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje i przeprowadza Burmistrz Miasta Wisła. 

8. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba, że 

ustawa stanowi inaczej. 

§ 3. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Wisły. 

1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 

1) zebrań z mieszkańcami, 

2) zebrań z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Wisła, 

3) zbierania uwag do projektów aktów prawa miejscowego lub propozycji rozwiązań zgłoszonych na piśmie, 

4) konsultowanie w trybie badania ankietowego. 

5) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła w zakładce "Projekty uchwał Rady Miasta 

Wisła". 

6) "budżetu obywatelskiego", tj. konsultowania z mieszkańcami i przedsiębiorcami części planowanych 

wydatków budżetowych. 

2. Burmistrz Miasta Wisła dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb 

i zaistniałych okoliczności. 

§ 4. Zebrania z mieszkańcami. 

1. Zebrania o których mowa w § 3 pkt. 1 prowadzi Burmistrz Miasta Wisła lub osoba przez niego 

wskazana. 

2. Konsultowane podczas zebrania zagadnienie może być poddawane pod głosowanie. 

3. Ze spotkania sporządza się protokół, do protokołu dołącza się listę obecności osób biorących udział 

w zebraniu. 

4. Zebranie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę przybyłych na zebranie mieszkańców. 

§ 5. Badanie ankietowe. 

1. Konsultowanie w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego 

prowadzone są poprzez: 

1) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie informacji Publicznej, 

2) złożenie przez ankietowanego ankiety bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta, lub w skrzynce w miejscu 

do tego przeznaczonym, albo przesłanie jej za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres. 

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji, adres e-mail na który 

można nadsyłać wypełnione formularze i tryb składania ankiet. 
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§ 6. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła w zakładce "Projekty uchwał Rady Miasta 

Wisła" - zlokalizowanej w sekcji Rada Miasta Wisła/Uchwały Rady Miasta. 

1. Uwagi do projektów uchwał można zgłaszać w terminie najpóźniej na 3 dni przed planowaną Sesją Rady 

Miasta. 

2. W przypadku braku uwag do opublikowanych projektów uchwał nie stosuje się wymogu publikacji 

wyników konsultacji, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

§ 6a. 1)  Budżet obywatelski 

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego określa odrębna 

uchwała. 

§ 7. Postanowienia końcowe. 

1. Burmistrz Miasta Wisła podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 14 dni od daty 

ich zakończenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła w zakładce Konsultacje Społeczne. 

2. Burmistrz Miasta Wisła przedstawia wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Miasta Wisła. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Miasta 

Wisła. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

                                                      
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XLIV/604/2018 Rady Miasta Wisła z 27 września 2018 r. zmieniającej 

Uchwałę Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2018 r. poz. 6116) 
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