
UCHWAŁA NR XXIII/578/2020 
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej 

Na podstawie art. 5a ust. 2 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 

Rada Miejska 
uchwala, co następuje 

Rozdział 1. 
Zasady ogólne 

§ 1. Użyte w niniejszej uchwale sformułowania oznaczają: 

1) Mieszkańcy - mieszkańców miasta Bielska-Białej, 

2) Rada Miejska - Radę Miejską w Bielsku-Białej, 

3) Prezydent Miasta - Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 

4) Urząd - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 

5) Miasto - Miasto Bielsko-Biała. 

§ 2. 1.      W przypadkach przewidzianych ustawą lub innych sprawach ważnych dla Miasta oraz życia 
i funkcjonowania wspólnoty samorządowej przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami na zasadach i w 
trybie ustalonym w niniejszej uchwale. 

2. W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy, niniejszą uchwałę stosuje 
się w takim zakresie, w jakim jej przepisy nie są sprzeczne z ustawą. 

§ 3. 1.       Prowadzenie konsultacji ma na celu uzyskanie opinii w sprawach ważnych dla mieszkańców, 
zwiększając ich zaangażowanie i uczestnictwo w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio 
wpływających na sposób i jakość życia mieszkańców. 

2. Zebrane w ramach konsultacji opinie mają służyć skuteczniejszemu zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 
samorządowej Miasta. 

§ 4. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

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

1) ogólnomiejski, 

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terenu (Osiedla), 

3) środowiskowy - jeżeli dotyczą spraw ważnych dla określonej grupy mieszkańców. 

Rozdział 2. 
Tryb inicjowania konsultacji 

§ 6. Konsultacje zarządza Prezydent Miasta: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na podstawie uchwały Rady Miejskiej, 

3) z inicjatywy zarządów jednostek pomocniczych Miasta (Osiedli), 

4) na wniosek grupy co najmniej 1000 mieszkańców w przypadku konsultacji o zasięgu ogólnomiejskim 
lub 100 mieszkańców w przypadku konsultacji o zasięgu lokalnym i środowiskowym. 
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§ 7. 1.        Rada Miejska podejmuje decyzję o zainicjowaniu konsultacji poprzez podjęcie uchwały, 
w której określa ich przedmiot, formę oraz zasięg, powierzając wykonanie uchwały Prezydentowi Miasta. 

2. Podmioty, o których mowa w § 6 pkt 3 występują do Prezydenta Miasta z wnioskiem o przeprowadzenie 
konsultacji, określając ich przedmiot, formę i zasięg oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia. 

3. Grupa mieszkańców, o której mowa w § 6 pkt 4 występuje do Prezydenta Miasta z inicjatywą 
przeprowadzenia konsultacji poprzez złożenie wniosku. Przepis ten nie narusza przepisów dotyczących 
inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców miasta, określonych w uchwale nr XIII/289/2019 Rady Miejskiej 
z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez grupę mieszkańców, o której mowa w § 6 pkt 4, 
powinien zawierać: 

1) opis przedmiotu konsultacji, 

2) zasięg konsultacji, 

3) propozycję formy konsultacji, 

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji, 

5) wskazanie imienia i nazwiska osoby/osób reprezentujących wnioskodawców oraz jej/ich danych 
kontaktowych, 

6) wykaz osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji obejmujący następujące dane 
dotyczące tych osób: imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis, a także zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu konsultacji społecznych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
a także określenie przedmiotu konsultacji w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy. 

4a. Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji zgłoszonego przez grupę mieszkańców, mogą zostać dodane 
załączniki w postaci np. map, planów czy innych dokumentów będących uzupełnieniem do uzasadnienia 
przeprowadzenia konsultacji. 

§ 8. 1.      Prezydent Miasta rozpatruje wnioski podmiotów, o których mowa w § 6 pkt 3 i grup 
mieszkańców, o których mowa  w § 6 pkt 4 o przeprowadzenie konsultacji w terminie 30 dni od daty ich 
złożenia, informując wnioskodawców na piśmie o sposobie ich rozpatrzenia. 

2. Prezydent Miasta rozpatruje inicjatywę o przeprowadzenie konsultacji, biorąc pod uwagę koszty 
przeprowadzenia procesu konsultacji oraz uwzględniając zasadność proponowanego sposobu konsultacji. 

3. Wniosek może być uwzględniony w całości, w części lub też rozpatrzony odmownie. 

4. Wnioski grupy mieszkańców, nieodpowiadające wymogom wskazanym w § 7 ust. 4 mogą zostać 
uzupełnione w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia o brakach. Powiadomienie wysyła się na adres 
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania, wskazanych we wniosku, w terminie 14 dni od daty wpływu 
wniosku. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia usunięcia braków. W przypadku, gdy braki 
nie zostaną usunięte w powyższym terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

Rozdział 3. 
Tryb prowadzenia konsultacji 

§ 9. 1.       Prezydent Miasta rozpoczyna konsultacje w drodze Zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji, 
które ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych i stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego, w tym na stronie Urzędu dedykowanej konsultacjom społecznym, a także w Magazynie 
Samorządowym „W Bielsku-Białej” (wersja online). 

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) zasięg konsultacji, 
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3) formy konsultacji, 

4) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 

3. Zbieranie uwag i opinii podczas konsultacji trwa co najmniej 14 dni. 

4. Konsultacje mogą odbywać się przy współpracy i z udziałem ekspertów w danej dziedzinie. 

§ 10. 1.      W trakcie konsultacji prowadzona jest akcja informacyjna na temat przedmiotu konsultacji oraz 
planowanych działaniach konsultacyjnych. 

2. Każdorazowo akcja informacyjna prowadzona jest na stronach internetowych Urzędu, w tym na stronie 
Urzędu dedykowanej konsultacjom społecznym oraz w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej” 
(wersja online). 

3. W akcji informacyjnej mogą być wykorzystane inne niż wymienione w ust. 2 formy komunikacji, takie 
jak: korespondencja tradycyjna, kolportaż ulotek, broszur, plakatów, informacje, ogłoszenia i artykuły 
w mediach lokalnych i internetowych, publikacja informacji na tablicach informacyjnych Urzędu oraz 
jednostek organizacyjnych Miasta, citylighty, billboardy, media społecznościowe, konferencje prasowe, 
spotkania informacyjne, powoływanie grup konsultacyjnych, eksperckich, doradczych. 

4. Akcja informacyjna rozpoczyna się z dniem publikacji ogłoszenia Prezydenta Miasta o konsultacjach 
i trwa przez cały okres konsultacji. 

§ 11. 1.      Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach: 

1) protokołowanych otwartych spotkań z mieszkańcami, 

2) zbierania opinii i uwag w formie pisemnej i elektronicznej, 

3) warsztatów i debat, 

4) badań ankietowych, przeprowadzanych w formie papierowej lub elektronicznej, 

5) wysłuchań publicznych, 

6) dyżurów konsultacyjnych, 

7) paneli obywatelskich, 

8) sondaży, 

9) zbierania opinii i uwag w punktach konsultacyjnych, 

10) wideokonferencji. 

2. Możliwe jest łączenie form konsultacji wymienionych w ust. 1. 

§ 12. 1.      Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport z ich przebiegu. 

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności informacje o: 

1) przeprowadzonej akcji informacyjnej, 

2) działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych narzędzi 
konsultacyjnych, 

3) zebranych opiniach i rekomendacjach mieszkańców, 

4) sposobie ustosunkowania się Prezydenta Miasta do zebranych opinii. 

3. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien być zatwierdzony przez Prezydenta Miasta, a następnie 
podany do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od dnia zakończenia procesu konsultacji poprzez 
zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Urzędu, w tym na stronie 
Urzędu dedykowanej konsultacjom społecznym. 

4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z inicjatywy Rady Miejskiej, Prezydent Miasta przedstawia 
wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej. 

5. Wyniki konsultacji nie mają charakteru wiążącego. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na 
liczbę osób, biorących udział w konsultacjach. 
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6. Koszty przeprowadzenia konsultacji pokrywa się z budżetu Miasta Bielska-Białej. 

Rozdział 4. 
Przepisy końcowe 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

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

§ 15. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej nr V/60/2007 z dnia 
20 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta 
Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 54, poz. 1176). 

  

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Janusz Okrzesik 
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