
PROJEKT

UCHWAŁA NR ………..... 2021
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia …. lutego 2021 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 3d ust.  2,
art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§  1.  1.  Określa  się  zasady  i  tryb  przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkańcami  miasta
(„konsultacji), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uchwała nie ma zastosowania w przypadkach, gdy przepisy ustaw określają inne zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta.

§  2.  Konsultacje  przeprowadza  się  na  terenie  miasta  lub  jego  części  w  przypadkach
przewidzianych przepisami prawa lub w innych sprawach ważnych dla miasta.

§  3.  1.  Konsultacje  uznaje  się  za  ważne  bez  względu  na  liczbę  osób  biorących  udział
w konsultacjach

 2. Konsultacje mają wyłącznie opiniodawczy charakter a ich wynik nie jest wiążący.

Rozdział 2
Zarządzenie konsultacji, wniosek o konsultacje

§ 4. Konsultacje zarządza:
1) Prezydent Miasta Zielona Góra w przypadku, gdy wymóg konsultacji wynika z przepisów prawa;
2) Rada Miasta Zielona Góra w innych sprawach ważnych dla Miasta.

§ 5. O przeprowadzenie konsultacji określonych w § 4 pkt 2 mogą wnosić:
1) mieszkańcy miasta;
2) Rada Miasta;
3) Prezydent Miasta;
4) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. konsultacji społecznych.

§ 6.  1.  Wniosek o przeprowadzenie  konsultacji  określonych  w § 4 pkt  2  („wniosek”)  określa
proponowany:

1) przedmiot konsultacji;
2) zasięg terytorialny konsultacji;
3) terminy rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
4) formę przeprowadzenia konsultacji zgodną z § 11;
5) celowość przeprowadzenia konsultacji.
2.  W  przypadku  wniosku  grupy  mieszkańców,  należy  wskazać  osobę  upoważnioną  do

reprezentowania wnioskodawców.
3. Prezydent Miasta udziela mieszkańcom informacji i pomocy w zakresie składanego wniosku, w

tym  informacji  o  możliwych,  innych  sposobach  załatwienia   sprawy  oraz  toczących  się
postępowaniach i dotychczas podjętych rozstrzygnięciach w sprawie.

§ 7. 1. Wniosek składa się do Rady Miasta.

1)1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.  U. z 2020 r. poz. 1378.



PROJEKT

2.  Wniosek  jest  opiniowany  przez  komisję  Rady  Miasta  właściwą  ds.  konsultacji  i  budżetu
obywatelskiego  („komisję”)  w terminie  14  dni  od  daty  dostarczenia  wniosku  przewodniczącemu
komisji.

§ 8. 1. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera wszystkich elementów określonych w § 6 ust. 1 i 2,
przewodniczący  komisji  zwraca  się  do  wnioskodawców o  uzupełnienie  braków w ciągu  7  dni  od
doręczenia zawiadomienia wnioskodawcom.

2. Przewodniczący komisji może wystąpić do wnioskodawców o uzupełnienie w ciągu 7 dni od dnia
doręczenia im zawiadomienia, o dodatkowe informacje konieczne do przeprowadzenia prawidłowego
procesu konsultacji.

3. Wniosek nieuzupełniony w trybie ust. 1 pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 9. 1.  Komisja przekazuje wniosek do rozstrzygnięcia Radzie Miasta, wraz ze swoją opinią, w
terminie wskazanym w § 7 ust. 2.

2. Rada  Miasta  decyduje  o przeprowadzeniu  konsultacji  określonych  w  §  4  pkt  2  wskazując
w uchwale:

1) sprawę będącą przedmiotem konsultacji;
2) obszar, na którym mają być przeprowadzone konsultacje;
3) termin przeprowadzenia konsultacji;
4) wybraną formę konsultacji.

Rozdział 3
Przeprowadzenie konsultacji

§ 10. Konsultacje przeprowadza się z uwzględnieniem zasad:
1) dobrej wiary - prowadzenie konsultacji w duchu dialogu obywatelskiego i woli zrozumienia
odmiennych racji;
2) powszechności  - możliwość udziału w konsultacjach każdemu zainteresowanemu;
3) przejrzystości,  co oznacza skuteczne upowszechnienie i  upublicznienie informacji  o celu,
zasadach i trybie, przebiegu i wyniku konsultacji;
4) reagowania - odniesienie w formie merytorycznych odpowiedzi zbiorczych do zgłoszonych
uwag, opinii, wniosków, propozycji i rekomendacji;
5) koordynacji -  wskazanie  gospodarza  odpowiedzialnego  za  przeprowadzenie  konsultacji
społecznych;
6) przewidywalności - przeprowadzanie konsultacji społecznych w sposób planowy, czytelny, z
jasno określonymi regułami;
7) poszanowania  interesu  ogólnego -  uczestnicy  konsultacji  społecznych  mają  prawo
przedstawić swój partykularny, osobisty interes, ale ostateczne decyzje podejmowane w wyniku
przeprowadzonych  konsultacji  społecznych  powinny  reprezentować  najlepiej  pojęty  interes
publiczny i dobro wspólnoty samorządowej mieszkańców miasta Zielonej Góry.

§ 11. 1.  Konsultacje przeprowadza się wykorzystując co najmniej jedną z podstawowych form:
1) otwarte  spotkania,  debaty  lub  konferencje  konsultacyjne  z  udziałem  zainteresowanych
mieszkańców;
2) przedstawienie opinii i uwag na piśmie;
3) badanie ankietowe z wykorzystaniem przygotowanych ankiet lub kwestionariuszy;
4) konsultacje internetowe poprzez dedykowaną platformę lub stronę internetową, która umożliwi
zapoznanie  się  z  danym problemem,  różnymi  możliwościami  jego  rozwiązania  oraz  wyrażenia
swojej opinii (np. przy użyciu forum, czatu lub ankiety internetowej).

2.   Umożliwia się mieszkańcom jednoczesny udział w konsultacjach w sposób:
1)  bezpośredni;  podczas  konsultacji,  w  szczególnych  przypadkach,  mogą  być  wykorzystane

dodatkowe,  bardziej  skomplikowane  metody  –  przy  udziale  i  prowadzeniu  przez  ekspertów
zewnętrznych,  jak:  warsztat  konsultacyjny,  kawiarenka  obywatelska,  panel  obywatelski,  narada
obywatelska, ocena partycypacyjna, wywiad grupowy, spacer badawczy, warsztaty i konferencje
przyszłościowe, zespoły i grupy robocze;

2)  pośredni – poprzez narzędzia komunikacji zdalnej, w szczególności internet.

§ 12. Konsultacje przeprowadza Prezydent Miasta.
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§ 13. 1. Prezydent inicjuje niezwłocznie proces konsultacji określonych w § 4:
1) pkt 1 - na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta o przeprowadzeniu konsultacji;
2) pkt 2 w wykonaniu uchwały Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

2.  Wraz  z uchwałą  przekazywany  jest  Prezydentowi  Miasta  wniosek  o przeprowadzenie
konsultacji oraz opinie komisji. 

3. Prezydent inicjuje proces konsultacji nie później niż w terminie 14 dni od podjęcia uchwały w
sprawie przeprowadzenia konsultacji.

§  14. Informacja  o  rozpoczęciu  konsultacji  publikowana  jest  na  stronie  internetowej  urzędu,
w Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  przy  ul.  Podgórnej  22,   w
lokalnych środkach przekazu i w miejskim informatorze samorządowym – „Łączniku Zielonogórskim”
oraz przekazywana jest w sposób zwyczajowo przyjęty radnym Rady Miasta - co najmniej 7 dni przed
terminem rozpoczęcia konsultacji.

§ 15. 1.  Po zakończeniu konsultacji  Prezydent Miasta  sporządza raport i przedkłada go Radzie
Miasta.

2. Raport z konsultacji zawiera:
1) zakres przeprowadzonej akcji informacyjnej;
2) opis przeprowadzonych form konsultacji i podjętych w ramach konsultacji działań;
3) liczbę uczestników konsultacji;
4) wyniki zebranych opinii mieszkańców; 
5) wykaz zgłoszonych uwag;
6) ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wyniku konsultacji.

3. Informacje z raportu z konsultacji są publikowane na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie
Informacji  Publicznej  oraz  przekazywane są  w  sposób zwyczajowo  przyjęty  radnym Rady Miasta
w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 16. W uchwale nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. - Statucie
Miasta  Zielona  Góra (Dz.  Urz.  Woj.  Lubus.  z  2013  r.  poz.  745  z  późn.  zm.2))  w  §  28  ust.  1
wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) do spraw konsultacji i budżetu obywatelskiego - działającą w zakresie opinii wniosków o
przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz budżetu obywatelskiego;”

2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10)  do  spraw  integracji,  planowania  przestrzennego  i  klimatu -  działającą  w  zakresie
pogłębiania  integracji  Miasta  po połączeniu  z  Gminą Zielona Góra,  zagospodarowania  i  ładu
przestrzennego, budownictwa i inwestycji oraz ochrony środowiska naturalnego;”

§ 17.  Konsultacje rozpoczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone przed
wejściem w życie niniejszej uchwały, przeprowadzane są na podstawie dotychczasowych przepisów,
o których mowa w § 18.

§ 18. Tracą moc: 
1) uchwała nr XLV/409/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr
38, poz. 872 z późn zm.3));
2) uchwała nr XLIII.356.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2014 r.  w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami Gminy Zielona Góra  (Dz.
Urz. Woj. Lubus. poz. 335 z późn zm.4)).

2)2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w  Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 2304, z 2014 r.  
poz. 927 i 2250, z 2015 r. poz. 1325 oraz z 2018 r. poz. 2579.

3)3) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2014 r. poz. 1508.

4)4) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2014 r. poz. 663.
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§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 20. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z wyjątkiem § 16, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miasta Zielona Góra

Zielona Góra, … lutego 2021 r.
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NS-02-04
UZASADNIENIE
do projektu uchwały

1. Podstawa prawna uchwały.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą

oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje
z mieszkańcami gminy.  Zasady i  tryb  przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkańcami gminy  określa
uchwała rady gminy.

Na podstawie art. 3d ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym w przypadkach przewidzianych
ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium
konsultacje  z  mieszkańcami  powiatu.  Zasady  i  tryb  przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkańcami
powiatu  określa  uchwała  rady  powiatu.  Art.  91  ust.  1pkt  1  stanowi,  ze  funkcje  organów powiatu
w mieście na prawach powiatu wykonuje m. in. Rada Miasta, a zgodnie z ust. 2 Miasto na prawach
powiatu jest gminą realizującą zadania powiatu. 

2. Zamierzone cele uchwały. 
Ustalenie  zasad  i  trybu  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  miasta,  które  zastąpią

dotychczasowe regulacje obowiązujące na terenie miasta po połączeniu z Gminą Zielona Góra.

3. Określenie  przewidywanych  skutków  proponowanych  rozwiązań,  m.  in.  społecznych,
ekonomicznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych.
Ujednolicenie  zasad  konsultacji  prowadzonych  w  mieście.  W  urzędzie  miasta  planowane  jest

powołanie w drodze zarządzanie Pełnomocnika ds. konsultacji społecznych, którego zadaniem będzie
m. in. koordynacja procesu konsultacji społecznych

4. Określenie skutków proponowanych rozwiązań po połączeniu Miasta z Gminą.
Uchwała zastępuje dotychczasowe regulacje obowiązujące na terenie miasta i  dawnej  Gminy

Zielona Góra: 
- uchwałę nr XLV/409/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2005 r.  w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 38, poz.
872 z późn zm.;
- uchwałę nr XLIII.356.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus.
poz. 335 z późn zm..

5. Określenie skutków finansowych oraz źródeł ich pokrycia1*.
Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych.

6. Opinie uprawnionych podmiotów2**.
Projektu uchwały nie wymaga opiniowania.

…………………………………………………………..………
data, podpis z-cy Prezydenta lub SM albo FM

………………………………..………..……
data, podpis kierownika kom. org. urz.

Zgodnie z § 54 ust. 3 Statutu Miasta.

1* w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta
2 ** m.  in.:  organizacji  pozarządowych,  związków  zawodowych,  Rady  Dzielnicy  Nowe  Miasto,

Młodzieżowej  Rady Miasta,  Rady ds.  Osób Niepełnosprawnych,  Zielonogórskiej  Rady Działalności  Pożytku
Publicznego, Lubuskiego Kuratora Oświaty.
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Nie dotyczy uchwał w sprawach budżetu.
wydanie 6 formularz obowiązuje

od 15 marca 2016  r.


