
UCHWAŁA NR 365/2013
RADY MIASTA ZGORZELEC

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Zgorzelca.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 
594 ze zm.) Rada Miasta Zgorzelec, uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się "Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Zgorzelca”. 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2. Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o: 

1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Zgorzelec, 

2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Zgorzelec, 

3) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Zgorzelec, 

4) Mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Zgorzelec, 

5) konsultacje – należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami, 

6) Urząd – należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Zgorzelcu, 

7) Komisja Rady – należy przez to rozumieć Komisję Rady Miasta Zgorzelec.

Rozdział 2.
ZASADY PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI 

§ 3. 1. Konsultacje powinny być przeprowadzone na początkowym etapie prac nad zagadnieniem tak, aby 
uzyskana w ich ramach opinia mogła być uwzględniona przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. 

2. Celem konsultacji jest: 

1) informowanie Mieszkańców o działaniach planowanych przez Urząd; 

2) włączenie Mieszkańców w proces zarządzania miastem; 

3) wyrażenie przez Mieszkańców opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji; 

4) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań; 

5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

3. Postanowień niniejszej uchwały nie stosuje się do konsultacji wynikających z ustaw, w których określono 
odrębnie zasady i tryb przeprowadzania konsultacji.

§ 4. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg: 

1) ogólnomiejski, gdy dotyczą przedmiotu konsultacji istotnego dla terenu całego Miasta, 

2) lokalny, dotyczący mieszkańców określonego terenu Miasta, 

3) środowiskowy, gdy dotyczą grupy mieszkańców lub podmiotów reprezentujących ważny dla tej grupy interes 
związany z prowadzoną działalnością: zawodową, gospodarczą, naukową, kulturalną, wyznaniową lub inny 
ważny interes społeczny.

§ 5. Konsultacje można przeprowadzić w sprawach: 

1) wynikających z ustaw, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, 

2) w innych sprawach ważnych dla Miasta na wniosek: 

a) Burmistrza; 

b) Komisji Rady; 

Id: E714AAAA-21BC-4B36-A036-CBF52B9A4954. Podpisany Strona 1



c) radnych Rady, w liczbie co najmniej trzech; 

d) Młodzieżowej Rady Miasta Zgorzelec; 

e) Rady Seniorów Miasta Zgorzelec; 

f) organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz 
Mieszkańców w zakresie dotyczącym prowadzenia działalności statutowej; 

g) podmiotów reprezentujących ważny interes społeczny, poparty przez co najmniej 150 mieszkańców 
Zgorzelca.

3) O przeprowadzeniu konsultacji każdorazowo decyduje Rada Miasta w formie uchwały. 

4) Na podstawie uchwały, o której mowa w ust.3 Burmistrz zarządza przeprowadzenie konsultacji oraz rozstrzyga 
o terminie i formie ich przeprowadzenia.

Rozdział 3.
TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI 

§ 6. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji winien określać: 

1) przedmiot, uzasadnienie i cel przeprowadzenia konsultacji, 

2) identyfikację wnioskodawcy wraz ze wskazaniem osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego 
wniosku, 

3) listę osób, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis, popierających wniosek, 
dla wnioskodawców, o których mowa w § 5 pkt. 2 lit. g. 

4) czytelny podpis osoby składającej wniosek.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.

§ 7. 1. Wnioski nie spełniające wymagań określonych w § 6 pozostają bez rozpatrzenia, o czym Burmistrz 
informuje wnioskodawcę. 

2. W przypadku wniosku niespełniającego warunków określonych w § 6 wnioskodawcy przysługuje prawo do 
uzupełnienia błędów formalnych, w terminie 7 dni od chwili poinformowania.

§ 8. 1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 

1) dialogu społecznego - otwartego spotkania z Mieszkańcami, grupą mieszkańców określonej części obszaru 
Miasta, 

2) platformy internetowej - badania opinii mieszkańców poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie 
internetowej Urzędu i wyznaczenie terminu i sposobu wnoszenia uwag i opinii z wykorzystaniem formularza 
elektronicznego, 

3) ankiety - wyrażenia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji z wykorzystaniem formularza 
ankietowego poprzez określenie sposobu rozprowadzenia ankiet oraz terminu i miejsca składania ankiet, 

4) głosowania umożliwiającego opowiedzenie się w przedstawionej sprawie.

2. Możliwe jest łączenie kilku form przeprowadzania konsultacji w zależności od przedmiotu i zasięgu 
terytorialnego konsultacji.

§ 9. 1. Konsultacje przeprowadza się zgodnie z harmonogram konsultacji. Harmonogram winien być podany do 
publicznej wiadomości przed rozpoczęciem kampanii informacyjnej, o której mowa w ust. 2. 

2. Konsultacje poprzedzane są kampanią informacyjną. Informacja w tym przedmiocie powinna określać: 
przedmiot i cel, formę, miejsce i termin przeprowadzania konsultacji. 

3. Kampania informacyjna może być prowadzona w lokalnych mediach, na oficjalnej stronie internetowej 
Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta, może mieć także 
formę spotkań informacyjnych, ulotek lub plakatów. Dodatkowo akcja informacyjna może być prowadzona 
poprzez informacje w internecie, np. portale społecznościowe. Warunek przeprowadzenia kampanii informacyjnej 
uważa się za spełniony przez wykorzystanie co najmniej jednej wymienionej formy podania informacji o zamiarze 
przeprowadzenia konsultacji.
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§ 10. 1. Z otwartych spotkań z mieszkańcami sporządza się protokoły, do których dołącza się listę obecności 
osób biorących udział w spotkaniach. W przypadku pozostałych form prowadzenia konsultacji, sporządza się 
raport o wynikach głosowania lub wnioskach wynikających z konsultacji. 

2. Na podstawie ustaleń wynikających z konsultacji, o których mowa w ust. 1, przygotowuje się rekomendacje 
dla organów Miasta: 

1) Rady - gdy przedmiot konsultacji dotyczy spraw podlegających rozstrzygnięciu przez organ stanowiący Miasta, 

2) Burmistrza - gdy przedmiot konsultacji dotyczy spraw i decyzji podejmowanych przez organ wykonawczy 
Miasta.

3. Organy, o których mowa w ust. 2, o podjętych rozstrzygnięciach informują opinię publiczną.

Rozdział 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy, chyba, że 
przepisy szczególne stanowią inaczej. 

2. Konsultacje uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących, jeżeli 
zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszymi zasadami.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelca. 

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

 

Przewodnicząca Rady

Zofia Barczyk
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