
UCHWAŁA  NR  V/60/2007 
RADY   MIEJSKIEJ  W  BIELSKU-BIAŁEJ 

Z DNIA  20  LUTEGO  2007  ROKU 

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

Działając na podstawie art. 5a ust.2 oraz art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia                             
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2001 r., nr 142, poz.1591 z późn. zmianami): 

Rada  Miejska 
p o s t a n a w i a  

§  1 

Przyjąć  zasady  i  tryb  przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkańcami  Miasta  Bielska-Białej                  
w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Miasta.                       

§ 2 

1. Konsultacje oznaczają rejestrację opinii, uwag i wniosków mieszkańców Miasta do proponowanego 
sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami. 
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, zamieszkałe 
na terenie Miasta Bielska-Białej, zwane  dalej  mieszkańcami. 
3. Konsultacje,  w  zależności  od  ich  przedmiotu,  mogą  mieć  zasięg: 

 1) ogólnomiejski, 
 2) lokalny - dotyczący  mieszkańców  określonego  terenu. 

4. W konsultacjach mogą uczestniczyć: 
 1) wszyscy mieszkańcy Miasta, jeżeli sprawa dotyczy całego Miasta. 

 2) mieszkańcy  określonych jednostek pomocniczych Miasta,  jeżeli  sprawa  dotyczy jedynie  
     mieszkańców  określonego terenu, 

 3) określona grupa mieszkańców Miasta, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców. 

§ 3 

 1. Konsultacje zarządza Prezydent Miasta: 
1)  na  podstawie  uchwały Rady Miejskiej, 
2)  na  wniosek mieszkańców  miasta, 
3)  z własnej inicjatywy. 

2. Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządza przeprowadzenie konsultacji najpóźniej w terminie 3 miesięcy 
od podjęcia przez Radę Miejską uchwały o przeprowadzeniu konsultacji lub złożenia prawidłowego 
wniosku. 
3. Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji winno zawierać                                    
w szczególności: 

1) przedmiot konsultacji, 
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 
3) zasięg terytorialny konsultacji  lub określenie uprawnionych  do  udziału  w  konsultacji, 
4) formę przeprowadzenia konsultacji, 
5) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, 
 



6) termin i miejsce: 
  a) wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji, 
  b) udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii, 

7) jednostki wyznaczone do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii. 
4. Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji ogłasza się co najmniej  
poprzez rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-
Białej” oraz na tablicach informacyjnych i stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 
5. Okres konsultacji wynosi co najmniej 5 dni, a jego bieg rozpoczyna się najwcześniej po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia zarządzenia o konsultacji.  

§ 4 

1. Grupa mieszkańców Miasta może wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o przeprowadzenie 
konsultacji. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać propozycje: 

1) przedmiotu konsultacji, 
2) czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 
3) zasięgu terytorialnego konsultacji, 
4) formy przeprowadzenia konsultacji, 
5) uzasadnienie. 

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien uzyskać poparcie co najmniej  100 mieszkańców 
Miasta przy konsultacjach o zasięgu lokalnym lub 1000 mieszkańców Miasta przy konsultacjach o zasięgu 
ogólnomiejskim. 
4. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia, 
2) adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania), 
3) nr ewidencyjny PESEL, 
4) podpis. 

5. Grupę mieszkańców, o której mowa w ust. 1, reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście 
poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji. 
6. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu. 

§ 5 

1. Konsultacje na swoim terenie mogą przeprowadzać organy jednostek pomocniczych Miasta. 
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej. 
3. O zamiarze, przedmiocie i formie przeprowadzenia konsultacji organy jednostki pomocniczej 
zobowiązane są powiadomić Radę Miejską. 

§ 6 

1. Konsultacje z mieszkańcami Miasta mogą być prowadzone  w  formie: 
1) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Miasta, w czasie których zostanie 

sformułowana i odpowiednio udokumentowana opinia mieszkańców, 
2) ankiet  - zawierających przedmiot konsultacji oraz pouczenie co do sposobu ich wypełnienia oraz 

przekazania  wypełnionych ankiet, 
3) list konsultacyjnych - zawierających pytanie i warianty odpowiedzi oraz puste ponumerowane  

pozycje  umożliwiające  wpisanie  się  na  listę, 
4) konsultacji  internetowych  (e-konsultacji), 
5) składania opinii i uwag do skrzynek, usytuowanych w wyznaczonych miejscach, 

2. Możliwe jest łączenie form konsultacji wymienionych w ust. 1.  
3. Wyboru formy konsultacji w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności 
uzasadniających przeprowadzenie konsultacji każdorazowo dokonuje Prezydent Miasta. 

 



§ 7 

 1. Wyniki konsultacji  Prezydent Miasta przedstawia mieszkańcom Miasta w  Magazynie  Samorządowym  
W  Bielsku-Białej,  na  tablicach  ogłoszeń  i  stronach  internetowych  Urzędu  Miejskiego  w ciągu 30 dni 
od dnia zakończenia konsultacji. 
2. Wyniki konsultacji  Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miejskiej na najbliższej  sesji  przypadającej 
po zakończeniu konsultacji. 
3. Wynik konsultacji  nie jest wiążący dla organu Miasta  podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej 
konsultacjami. 
4. Koszty  przeprowadzenia konsultacji pokrywa  się  z  budżetu  Miasta  Bielska-Białej. 
 

§  8 

Wykonanie  uchwały powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Bielska-Białej.   

§  9 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§  10 

Uchwała wchodzi w życie po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


