UCHWAŁA NR XXXV/436/17
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piekary Śląskie
Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r.
poz.446 z późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piekary Śląskie,
określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/230/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piekary Śląskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/436/17
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piekary Śląskie
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym Załączniku jest mowa o:
1) konsultacjach – należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami Miasta Piekary Śląskie,
2) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Piekary Śląskie,
3) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Piekary Śląskie,
4) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,
5) Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Piekary Śląskie.
Rozdział 2.
Zasady przeprowadzania konsultacji
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się:
1) w przypadkach przewidzianych w ustawach,
2) w sprawach ważnych dla Miasta.
2. Konsultacje przeprowadzane są w celu:
1) włączenia mieszkańców w proces zarządzania Miastem,
2) poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie,
3) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań,
4) budowania społeczeństwa obywatelskiego.
§ 3. 1. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:
1) ogólnomiejski,
2) dotyczący mieszkańców określonej części terenu Miasta.
§ 4. Czas trwania konsultacji nie powinien być krótszy niż 21 dni, w wyjątkowych wypadkach może zostać
skrócony do 14 dni od dnia ogłoszenia.
Rozdział 3.
Tryb przeprowadzania konsultacji
§ 5. 1. Konsultacje mogą odbywać się w formie:
1) opinii przekazywanych bezpośrednio podczas spotkań z mieszkańcami,
2) opinii przekazywanych pisemnie lub drogą elektroniczną,
3) ankiet elektronicznych, telefonicznych lub pisemnych,
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4) sondaży.
2. Wnioskodawca ma prawo zaproponować formy konsultacji inne niż wymienione w ust. 1.
§ 6. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji mogą złożyć:
1) Przewodniczący Rady Miasta,
2) grupa mieszkańców w liczbie co najmniej 100 osób,
3) radni Rady Miasta w liczbie co najmniej 5,
4) Rada Seniorów,
5) Młodzieżowa Rada Miasta.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:
1) przedmiot i cel konsultacji,
2) sugerowany termin i sposób przeprowadzenia konsultacji,
3) uzasadnienie celowości konsultacji.
3. Wniosek zgłoszony przez grupę mieszkańców powinien spełniać wymogi ust. 2, a ponadto wskazywać
osobę upoważnioną do kontaktów oraz zawierać listę osób popierających wniosek z podaniem imienia
i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz podpis popierającego.
4. W przypadku, gdy wniosek o przeprowadzenie konsultacji nie spełnia wymogów formalnych, Prezydent
informuje o tym wnioskodawcę i wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni.
5. Jeżeli wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie uzupełni wniosku, wniosek o przeprowadzenie
konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 7. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji na wniosek lub z własnej inicjatywy podejmuje Prezydent
w formie zarządzenia.
2. Zarządzenie Prezydenta umieszcza się w BIP Miasta, ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty,
w szczególności poprzez rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, podanie informacji w lokalnej
prasie i radiu oraz na stronie internetowej Miasta.
3. Zarządzenie Prezydenta określa:
1) przedmiot i cel konsultacji,
2) formy i termin konsultacji,
3) zasięg terytorialny,
4) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
4. Zarządzenie musi być wydane co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji.
5. O odmowie przeprowadzenia konsultacji Prezydent informuje wnioskodawców w terminie 14 dni od
daty złożenia wniosku.
6. W terminie 14 dni od otrzymania informacji o nieuwzględnieniu wniosku poprawnego pod względem
formalnym, wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się od tego rozstrzygnięcia do Rady Miasta.
7. Rada Miasta rozpatruje odwołanie na najbliższej sesji, w formie uchwały.
8. Uwzględnienie odwołania jest równoznaczne z nałożeniem na Prezydenta obowiązku przeprowadzenia
konsultacji.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 8. 1. Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent sporządza sprawozdanie zawierające następujące
informacje:
1) przedmiot i cel konsultacji,

Id: F9A42D74-474D-4C86-9E64-8BBED3DA8633. Podpisany

Strona 2

2) czas trwania i sposób przeprowadzenia,
3) liczbę mieszkańców uczestniczących,
4) zestawienie wniesionych uwag,
5) merytoryczne podsumowanie konsultacji, w tym rekomendowane kierunki działań.
2. Prezydent przekazuje sprawozdanie wnioskodawcom, Radzie Miasta, publikuje w BIP Miasta i stronie
internetowej Miasta w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji.
3. Prezydent do dnia 28 lutego sporządza zbiorcze sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w roku
poprzednim.
§ 9. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.
3. Wyniki konsultacji nie mają mocy wiążącej dla organów Miasta, jednak powinny być brane pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji w sprawach będących ich przedmiotem.
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