
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2022 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego.

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z
2021 poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U z 2019 poz. 1461) 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się do spraw, dla których

tryb konsultacji nie został określony w przepisach odrębnych.
3. W  przypadku  gdy  tryb  konsultacji  określany  jest  przez  przepisy  powszechnie  obowiązujące,

uregulowania niniejszej uchwały będą miały zastosowanie w takim zakresie, w jakim nie pozostają w
sprzeczności z tymi przepisami.

§ 2.

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Miasto - Miasto Wodzisław Śląski,
2) Rada Miejska - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego,
3) Prezydent - Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,
4) Urząd Miasta – Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,
5) Dzielnica – jednostkę pomocniczą Miasta Wodzisławia Śląskiego,
6) Organizacja pozarządowa - podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
7) Organ pomocniczy - podmioty, organy, zespoły, rady mające charakter opiniodawczo-doradczy,

powołane przez Radę Miejską lub Prezydenta.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadza się w celu:
1) włączenia  mieszkańców  Miasta  w  proces  zarządzania  miastem,  w  szczególności  

w procesy podejmowania decyzji,
2) maksymalizacji efektywności i trafności decyzji podejmowanych przez organy Miasta,
3) pozyskania społecznego zrozumienia dla projektowanych rozwiązań,
4) poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawach poddanych konsultacjom,
5) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

1. Konsultacje przeprowadza się uwzględniając następujące zasady:
1) Dobra wiara - konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego, w ramach którego

strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji,
2) Powszechność - każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach  

i wyrazić w nich swój pogląd,
3) Przejrzystość  -  informacje  o  celu,  regułach,  przebiegu  i  wyniku  konsultacji  muszą  być

powszechnie dostępne,
4) Responsywność - każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym

terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych,
5) Koordynacja  -  konsultacje  powinny  mieć  gospodarza  odpowiedzialnego  za  konsultacje  tak

politycznie, jak organizacyjnie,
6) Przewidywalność  -  konsultacje  powinny być prowadzone od  początku  procesu legislacyjnego



oraz powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły,
7) Poszanowanie  interesu  ogólnego  -  choć  poszczególni  uczestnicy  konsultacji  mają  prawo

przedstawiać  swój  partykularny  interes,  to  ostateczne  decyzje  podejmowane  w  wyniku
przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

2. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.
3. Wyniki  konsultacji  nie  są  wiążące  dla  organów Miasta  podejmujących  rozstrzygnięcia  w sprawach

objętych konsultacjami, ale stanowią materiał pomocniczy, który powinien być brany pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji.

§ 4.

1. Prezydent  zapewnia  niezbędne  warunki  organizacyjno-techniczne  do  przeprowadzania  konsultacji
społecznych. 

2. Prezydent w szczególności:
1) określa wzór wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2) tworzy bazę mieszkańców Miasta subskrybujących informacje o konsultacjach społecznych,
3) tworzy  na  stronie  internetowej  Miasta  internetową  platformę  konsultacyjną

www.konsultacje.wodzislaw-slaski.pl zawierającą w szczególności:
a) informacje o możliwości inicjowania konsultacji, w tym w szczególności wzór wniosku o którym mowa w §

6 ust. 1,
b) informacje o złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji,  w tym w szczególności  informacje o

wnioskodawcy, opis przedmiotu konsultacji i informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku,
c) informacje o aktualnie prowadzonych konsultacjach, w tym w szczególności informacje o

trybie  zainicjowania  konsultacji,  opis  przedmiotu  konsultacji,   informacje  o  terminie,
miejscu  i  formie  prowadzonych  konsultacji,   dokumentację  związaną  z  prowadzonymi
konsultacjami, a w przypadku konsultacji przeprowadzanych przy wykorzystaniu narzędzi
teleinformatycznych bezpośredni dostęp do tych narzędzi

d) informacje o planowanych i zakończonych konsultacjach,
e) protokoły z przebiegu konsultacji sporządzone po ich zakończeniu,
f) informacje  o  sposobie  ustosunkowania  się  organów Miasta  podejmujących  rozstrzygnięcia  w  sprawach

objętych konsultacjami do zgłoszonych opinii, uwag i propozycji,
g) informacje o stanie realizacji spraw, które były przedmiotem konsultacji.

3. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi Urząd Miasta.

§ 5.

1. Konsultacje przeprowadza się obowiązkowo w sprawach określonych ustawami. Za przeprowadzenie
konsultacji w sprawach określonych ustawami odpowiada Prezydent.

2. Konsultacje mogą być przeprowadzane w każdej sprawie ważnej dla mieszkańców Miasta.
3. Konsultacje w sprawach innych niż wymienione w § 5 ust. 1 przeprowadza się z inicjatywy:

1) grupy co najmniej 10 mieszkańców Miasta,
2) Dzielnicy, 
3) Organizacji pozarządowej,
4) Organu pomocniczego,
5) Rady Miejskiej,
6) Prezydenta.

§ 6.

1. Podmioty o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1) – 4) występują z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji
składając  Wniosek o przeprowadzenie  konsultacji,  zwany dalej  Wnioskiem.  Wniosek kieruje  się  do
Prezydenta.

2. Wniosek powinien zawierać:
1) opis przedmiotu konsultacji,
2) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji,
3) propozycję czasu trwania konsultacji,
4) propozycję form przeprowadzenia konsultacji,
5) propozycję sposobu informowania mieszkańców o konsultacjach,
6) wskazanie  imienia  i  nazwiska  osoby  reprezentującej  wnioskodawców  oraz  danych

umożliwiających kontakt z tą osobą.
3. Grupa  mieszkańców Miasta  występuje  z  Wnioskiem  dołączając  do  niego  listę  osób  popierających

wniosek ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów zamieszkania oraz ich własnoręcznymi podpisami.



4. Dzielnica występuje z Wnioskiem dołączając do niego uchwałę zarządu Dzielnicy w sprawie zgłoszenia
inicjatywy przeprowadzenia konsultacji.

5. Organizacja  pozarządowa  występuje  z  Wnioskiem  dołączając  do  niego  kopię  aktualnego  odpisu  z
Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

6. Organ  pomocniczy  występuje  z  Wnioskiem  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  regulaminie  tego
organu.

7. Rada  Miejska  występuje  z  inicjatywą  przeprowadzenia  konsultacji  podejmując  uchwałę,  która  
w szczególności powinna zawierać:

1) opis przedmiotu konsultacji,
2) czas trwania konsultacji,
3) formy przeprowadzenia konsultacji,
4) sposób informowania mieszkańców o konsultacjach,
5) wskazanie radnego reprezentującego Radę Miejską w procesie przeprowadzania konsultacji.

8. Prezydent występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji wydając zarządzenie, o którym mowa w
§ 9 ust. 2.

§ 7.

1. Prezydent rozpatruje Wniosek uwzględniając znaczenie przedmiotu konsultacji, koszty konsultacji oraz
zasadność proponowanych form konsultacji, w terminie 7 dni od dnia złożenia. 

2. Prezydent nie może odmówić przeprowadzenia konsultacji jak również dokonać zmiany proponowanej
formy, czasu ich przeprowadzenia oraz sposobu informowania mieszkańców w przypadku, gdy Wniosek
został złożony przez Dzielnicę lub co najmniej 300 mieszkańców Miasta.

3. O  odmowie  przeprowadzenia  konsultacji  lub  o  wydaniu  zarządzenia  w  sprawie  przeprowadzenia
konsultacji  Prezydent  informuje  wnioskodawców  w  terminie  nie  dłuższym  niż  5  dni  od  daty
rozstrzygnięcia.

4. Odmowa przeprowadzenia konsultacji, a także zmiana proponowanej formy, czasu ich przeprowadzenia
oraz sposobu informowania mieszkańców wymaga pisemnego uzasadnienia.  

§ 8.

1. Konsultacje mogą trwać nie krócej niż 10 dni i nie dłużej niż 45 dni. Konsultacje powinny kończyć się
w dzień roboczy w którym zapewnione jest funkcjonowanie Urzędu Miasta w stałych godzinach.

2. Konsultacje przeprowadza się w co najmniej dwóch z podanych niżej form:
1) otwarte spotkania z mieszkańcami Miasta umożliwiające wyrażenie opinii i dyskusję,
2) spotkania  zorganizowane  za  pomocą  platform  do  komunikacji  elektronicznej  umożliwiające

wyrażenie opinii i dyskusję,
3) wysłuchanie publiczne,
4) sondaż uliczny,
5) spacer badawczy,
6) prace  warsztatowe  prowadzone  wspólnie  z  mieszkańcami  Miasta  w  celu  wypracowania

propozycji rozwiązań,
7) zbieranie opinii na piśmie w punktach konsultacyjnych,
8) zbieranie opinii za pomocą poczty elektronicznej,
9) ankiety udostępniane elektronicznie,
10) ankiety udostępniane w punktach konsultacyjnych,
11) wybór  pomiędzy  przedstawionymi  propozycjami  w  drodze  głosowania  przeprowadzanego  w

punktach konsultacyjnych,
12) wybór pomiędzy przedstawionymi propozycjami w drodze głosowania internetowego,
13) inne formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp mieszkańców Miasta do uczestnictwa w nich.

§ 9.

1. Konsultacje przeprowadza Prezydent.
2. Prezydent podejmuje zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji.
3. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji powinno zawierać w szczególności:

1) opis przedmiotu konsultacji,
2) wybrane formy konsultacji,
3) sposób wykorzystania wybranych form konsultacji,
4) sposób informowania mieszkańców o konsultacjach,
5) czas trwania konsultacji określony poprzez datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,



6) wskazanie konkretnych czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji,
7) wskazanie jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta lub jednostki organizacyjnej Miasta

odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji wraz z kontaktem telefonicznym i mailowym do
tej jednostki.

§ 10.

1. Zarządzenie, o którym mowa w § 9 ust. 2 jest zamieszczane, co najmniej 3 dni przed planowaną datą
rozpoczęcia konsultacji, na internetowej platformie konsultacyjnej oraz na oficjalnych profilach miasta
w portalach społecznościowych. Zarządzenie powinno być przesłane przed rozpoczęciem konsultacji:

1) radnym Rady Miejskiej,
2) Dzielnicom,
3) mieszkańcom, którzy subskrybują informacje o konsultacjach społecznych.

2. Informacja o zarządzeniu, o którym mowa w § 9 ust. 2 powinna być ponadto przekazana mieszkańcom
Miasta przed rozpoczęciem konsultacji w co najmniej jednym z podanych niżej sposobów:

1) rozsyłając informację do mediów lokalnych w sposób zwyczajowo przyjęty, 
2) umieszczając w formie plakatu na miejskich słupach informacyjnych i tablicach informacyjnych,
3) udostępniając w formie ulotek w siedzibie Urzędu Miasta, miejskich jednostkach organizacyjnych

i punktach konsultacyjnych,
4) przekazując w formie druku bezadresowego mieszkańcom Miasta,  których dotyczy przedmiot

konsultacji,
5) przekazując  informację  do  wywieszenia  na  terenie  szkół  i  przedszkoli  dla  których  organem

prowadzącym jest Miasto,
6) przekazując informację zarządcom budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na

obszarze, którego dotyczy przedmiot konsultacji,
7) przekazując  informację  zarządcom  jednostek  organizacyjnych  kościołów  i  związków

wyznaniowych mających siedzibę na obszarze, którego dotyczy przedmiot konsultacji.
3. Prezydent może dodatkowo przekazać mieszkańcom Miasta informację o konsultacjach w innej formie

niż wymienione w ust. 2 oraz w czasie trwania konsultacji.

§ 11.

1. Prezydent  oraz  wyznaczona  przez  niego  jednostka  odpowiedzialna  za  przeprowadzenie  konsultacji
konsultują sposób wykorzystania form konsultacji oraz podejmowane czynności z osobą reprezentującą
podmiot inicjujący przeprowadzenie konsultacji.

2. Organy Dzielnic mogą uczestniczyć w przekazywaniu mieszkańcom informacji o konsultacjach oraz w
przeprowadzeniu konsultacji.

§ 12.

1. Z  przeprowadzonych  konsultacji  sporządzany  jest  protokół  z  przebiegu  konsultacji,  zwany  dalej
Protokołem.

2. Protokół zawiera w szczególności:
1) informacje o jednostce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji,
2) opis przedmiotu konsultacji,
3) relację z przeprowadzonej akcji informacyjnej,
4) opis wykorzystanych form konsultacji,
5) liczbę uczestników konsultacji,
6) zestawienie zgłoszonych opinii, uwag i propozycji.

3. Protokół zamieszcza się na miejskiej platformie konsultacyjnej oraz na oficjalnych profilach miasta w
portalach społecznościowych w terminie do 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

4. Prezydent przesyła Protokół radnym Rady Miejskiej, Dzielnicom oraz mieszkańcom, którzy subskrybują
informacje o konsultacjach społecznych niezwłocznie po jego opublikowaniu.

§ 13.

5. W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji Prezydent zamieszcza się na miejskiej platformie
konsultacyjnej  informację  o  sposobie  ustosunkowania  się  organów  Miasta  podejmujących
rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami do opinii, uwag i propozycji, tj.:

1) o opiniach, uwagach i propozycjach uwzględnionych, 
2) o kwestiach wymagających dalszych uzgodnień,



3) o opiniach, uwagach i propozycjach nieuwzględnionych. 

§ 14.

Traci moc uchwała nr XV/123/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego.   

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.   

§ 16.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.



UZASADNIENIE 
do projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego.

Podstawa prawna:

Zgodnie  z  art.  5a  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  zasady  i  tryb

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Obecny stan prawny:

Obecnie obowiązuje uchwała nr XV/123/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 listopada 2019

r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego. Wojewoda

Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2.01.2020 r. stwierdził nieważność uchwały w części określonej

w § 8 ust. 5 pkt 2, 4 i 5.

Cel podjęcia uchwały:

Konsultacje  społeczne  to  proces  dialogu pomiędzy przedstawicielami  organów miasta,  a  mieszkańcami,

mający na celu zebranie głosów mieszkańców i dzięki nim podjęcie optymalnych decyzji. Celem konsultacji

społecznych jest włączanie mieszkańców w proces zarządzania miastem, maksymalizacja efektywności i

trafności  decyzji  podejmowanych  przez  władze  miasta,  pozyskiwanie  społecznego  zrozumienia  dla

projektowanych  rozwiązań  oraz  poznanie  opinii  mieszkańców  w  sprawach  poddanych  konsultacjom.

Konsultacje społeczne są więc ważnym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Potrzeba nowelizacji obecnie obowiązującej uchwały wynika w pierwszej kolejności z decyzji nadzorczej

Wojewody  Śląskiego,  który  uznał,  że  określone  w  niej  trzy  możliwości  informowania  mieszkańców  o

konsultacjach  są  niezgodne  z  prawem.  W  związku  z  tym  katalog  tych  możliwości  został  znacznie

ograniczony.  Projekt  uchwały  ma  także  na  celu  uproszczenie  części  zapisów  dotyczących  procesu

inicjowania  konsultacji.  Analiza  dotychczasowego  funkcjonowania  obowiązującej  uchwały  wskazuje,  iż

proces wnioskowania o konsultacje jest zbyt długotrwały i skomplikowany, co zniechęca do korzystania z

nich przez podmioty inne niż Prezydent i Rada. Pojawiły się także wątpliwości interpretacyjne. Wreszcie

niewielka ilość przeprowadzonych konsultacji w ciągu ostatnich dwóch lat wskazuje, że władze miasta nie są

chętne  do  sięgania  po  tą  formę  dialogu  z  mieszkańcami.  Pojawia  się  więc  potrzeba  doprecyzowania

obowiązków organu wykonawczego,  żeby ułatwić  realizację  uchwały.  W związku z  szerokim zakresem

zmian zasadne staje się zaproponowanie nowej wersji.

Proponowane rozwiązania:

Proponowane rozwiązania wynikają z analizy uchwał,  które obowiązują w innych miastach,  materiałów

przygotowanych przez Fundację Stocznia  oraz wiedzy autora.  Projekt  usprawnia proces wnioskowania i

podejmowania  decyzji  o  przeprowadzeniu  konsultacji  poprzez  uproszczenie  przepisów  i  skrócenie

niektórych terminów oraz określa, że konsultacje zainicjowane przez Dzielnicę będą traktowane tak samo

jak te zgłoszone przez grupę ponad 300 mieszkańców. Poszerzony został katalog form w jakich mogą zostać

przeprowadzone konsultacje,  który uwzględnia m.in.  formy dostosowane do ewentualnej  trudnej  sytuacji

epidemicznej oraz odpowiednie dla różnej tematyki konsultowanych spraw.  Również katalog sposobów

informowania mieszkańców o konsultacjach został rozszerzony. Dla zapewnienia z jednej strony materiału z

przebiegu konsultacji  dla osób podejmujących decyzje, a z drugiej odpowiedniej informacji zwrotnej dla

uczestników konsultacji  zaproponowano rozróżnienie pomiędzy protokołem z konsultacji, a informacją o

sposobie  ustosunkowania  się  do  zgłoszonych  uwag.  Do  najważniejszych  zmian  należy  z  pewnością

propozycja utworzenia internetowej platformy konsultacyjnej  dzięki  której  w jednym miejscu znajdą się

wszystkie ważne informacje o konsultacjach, w tym te, które staną się instrukcją ułatwiającą mieszkańcom



inicjowanie konsultacji i uczestnictwo w nich. Projekt porządkuje także określenia używane w uchwale.

Przewidywane skutki społeczne:

Projekt  przyczyni  się zwiększenia ilości  konsultacji  przeprowadzanych w Wodzisławiu Śląskim, a w ten

sposób pośrednio przyczyni się do poprawy dialogu na linii władze miasta – mieszkańcy i zwiększy trafność

decyzji podejmowanych przez władze miasta.

Korelacja z miejskimi dokumentami strategicznymi: 

Projekt  wpisuje  się  w  realizację  celu  operacyjnego  C.3.2.  „Partycypacja  mieszkańców  w  procesach

decyzyjnych w mieście.” – Kierunek K.3.2.2. „Prowadzenie stałej debaty i konsultacji o rozwoju miasta.”

zawartego w Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski do 2030 roku.

Przewidywane skutki finansowe:

Projekt wymaga wydatku w przygotowania dodatkowej podstrony na stronie Miasta. Koszt szacuje się na

kilka tysięcy złotych. Koszty dotyczące przeprowadzania konsultacji i informowania o nich mieszkańców

zależą od ilości konsultacji i wybranych form, dlatego nie można ich jednoznacznie określić.


