
Projekt

z dnia ..............
zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 
217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567), Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin Konsultacji Społecznych, określający zasady i tryb ich przeprowadzania. 

§ 2. Regulamin Konsultacji Społecznych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia....................2012 r. 

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. 

§ 2. Celem konsultacji społecznych jest  możliwie najpełniejsze informowanie społeczności 
o planowanym projekcie bądź inwestycji miejskiej, zebranie opinii, uwag, a także maksymalizacja efektywności 
i trafności procesów decyzyjnych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego. 

§ 3. Zaleca się prowadzenie konsultacji społecznych na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia inwestycji 
bądź projektu. 

§ 4. W konsultacjach uczestniczą: 

1) mieszkańcy Zgierza posiadający czynne prawo wyborcze; 

2) organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Zgierza w zakresie ich działalności statutowej. 

§ 5. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Prezydent Miasta Zgierza w formie 
zarządzenia. 

§ 6. Konsultacje w sprawie innych projektów realizowanych na poziomie lokalnym lub miejskim 
o zasadniczym znaczeniu społecznym lub finansowym, z wyłączeniem projektów dotyczących określenia 
wysokości stawek w zakresie podatków lokalnych, są prowadzone z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta Zgierza 
lub: 

1) na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta; 

2) na wniosek Komisji Rady Miasta; 

3) na wniosek grupy co najmniej 5 radnych; 

4) na wniosek grupy co najmniej 200 mieszkańców Zgierza posiadających czynne prawo wyborcze do Rady 
Miasta Zgierza. 

§ 7. 1.Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składa się do Prezydenta Miasta Zgierza. 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać: 

1) przedmiot konsultacji; 

2) propozycję terminu i miejsca konsultacji; 

3) propozycję formy konsultacji; 

4) uzasadnienie. 

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Miasta Zgierza oprócz wymagań 
określonych w ust. 2 zawiera także: 

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu; 

2) listę osób popierających wniosek zawierającą następujące dane wnioskodawców: imię, nazwisko, adres, numer 
PESEL, podpis i oświadczenie osób popierających wniosek o ogłoszenie konsultacji, stanowiące zgodę na 
przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do złożenia wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). 
W nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy powinien być umieszczony zapis określający przedmiot 
konsultacji. 
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4. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, zgłoszony z inicjatywy mieszkańców, nie spełnia 
wymogów formalno-prawnych, Prezydent Miasta pisemnie informuje o tym fakcie osoby wskazane we wniosku do 
kontaktu w imieniu inicjatorów, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, podając uzasadnienie. 

5. Prezydent Miasta Zgierza rozpatruje wniosek, uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji, 
istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji. 
Decyzję o sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z uzasadnieniem Prezydent Miasta Zgierza przekazuje 
wnioskodawcy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty jego złożenia. 

6. Decyzję o wyborze miejsca prowadzonych konsultacji podejmuje Prezydent Miasta Zgierza. 

§ 8. Koszty konsultacji pokrywane są z budżetu miasta Zgierza. 

§ 9. Sposób prowadzenia konsultacji. 

1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w co najmniej jednej z wybranych form: 

1) pisemnej; 

2) protokołowanego spotkania z zainteresowanymi (zgodnie z § 4) umożliwiającego składanie wniosków i uwag; 

3) warsztatów projektowych umożliwiających zainteresowanym zdobycie wiedzy na temat konsultowanego 
tematu i wypracowanie rozwiązań zakończonych sporządzeniem pisemnego podsumowania zawierającego 
wszystkie opinie i wnioski; 

4) innych form zapewniających szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach dzięki narzędziom komunikacji 
elektronicznej (np.: e-mail, ankiety internetowe); 

5) Jeżeli konsultacje społeczne odbywają się w dni powszednie, to nie mogą się one zaczynać nie wcześniej niż 
o godz. 17:30 i nie później niż o godz. 19:00. 

2. Wybrane formy konsultacji społecznych powinny uwzględnić  wyniki wstępnej analizy określającej 
adresatów oraz uczestników konsultacji z danego obszaru lub potencjalnie zaangażowanych w dany projekt 
(profilowanie uczestników) dla określenia optymalnego kanału komunikacji. 

3. Prezydent Miasta Zgierza zobowiązany jest zapewnić odpowiednią opiekę merytoryczną i organizacyjną nad 
konsultacjami oraz bezstronny sposób ich prowadzenia. 

4. Prezydent może powierzyć wykonanie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom. Przy 
realizacji konsultacji dla inwestycji o randze osiedlowej zalecane jest powierzenie ich wykonania przedstawicielom 
danej Rady Osiedla. 

5. Realizacja konsultacji społecznych wymagających specjalistycznej wiedzy, odbywać się będzie z udziałem 
ekspertów w danej dziedzinie. 

§ 10. Prezydent Miasta Zgierza w uzasadnionych przypadkach może powołać zespół opiniodawczo-
konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag. W jego skład mogą wejść 
przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji społecznych, miejskich jednostek organizacyjnych, a także eksperci 
z zakresu prowadzonej inwestycji lub projektu. 

§ 11. 1. Wynik konsultacji społecznych może być wyłoniony poprzez: 
a) osiągnięcie porozumienia, 

b) wypełnienie anonimowej ankiety. 

2. Jeżeli w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzane jest głosowanie w formie ankiety, to prawo jej 
wypełnienia przysługuje wyłącznie mieszkańcom Zgierza. 

3. Ankieta powinna zawierać także opcję do zaznaczenia: “Żadne z powyższych rozwiązań” lub “Wstrzymuję 
się od zabrania głosu”, stosownie do przedmiotu konsultacji. 

4. Liczenie głosów w ankiecie jest jawne i odbywa się zaraz po zakończeniu konsultacji. 

5. Każdy z uczestników konsultacji może uczestniczyć w liczeniu głosów jako obserwator. 

6. Za liczenie głosów w ankiecie odpowiedzialny jest wnioskodawca konsultacji. 

§ 12. 1. Po zarządzeniu przez Prezydenta Miasta przeprowadzenia konsultacji społecznych, mieszkańcy  
Zgierza są informowani o nich w następujący sposób: 
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a) na stronie internetowej Urzędu Miasta  Zgierza publikowana jest informacja, która wskazuje: przedmiot 
konsultacji, ich termin, miejsce oraz formę, 

b) wysyłany jest list elektroniczny do mieszkańców, którzy subskrybują informacje o konsultacjach społecznych. 

c) na słupach ogłoszeniowych, w Urzędzie Miasta oraz w innych zwyczajowo przyjętych miejscach rozwieszane są 
plakaty informujące o konsultacjach społecznych, 

d) ulotki informujące o konsultacjach społecznych są wykładane w punkcie informacyjnym w Urzędzie Miasta, 

e) rozsyłany jest komunikat prasowy do mediów lokalnych z informacją o konsultacjach społecznych. 

2. Aby umożliwić mieszkańcom przygotowanie się do konsultacji społecznych, na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Zgierza, mogą być publikowane stanowiska zainteresowanych stron lub inne materiały, jako załączniki do 
informacji określonych w ust. 1 a. 

3. Wnioskodawca konsultacji może zaproponować projekt plakatu. 

4. Wnioskodawca konsultacji i Prezydent Miasta mogą dodatkowo informować mieszkańców o konsultacjach 
społecznych, także w innej formie, np. poprzez ogłoszenia w prasie lub rozsyłanie zaproszeń. 

5. Jeżeli na zakończenie konsultacji społecznych planowane jest przeprowadzenie ankiety, w zawiadomieniach 
o konsultacjach powinna znaleźć się informacja o tym, że mieszkańcy Zgierza proszeni są o przyniesienie dowodu 
osobistego. 

6. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych jest ogłaszana w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
terminem ich rozpoczęcia. 

§ 13. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości przede wszystkim za pośrednictwem strony 
internetowej Urzędu Miasta Zgierza nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji, a także w inny 
sposób, który pozwoli zainteresowanym na zapoznanie się z wynikami. 

§ 14. Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem 
stanowiska Prezydenta Miasta Zgierza do danej opinii. 

§ 15. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla Prezydenta Miasta Zgierza. 

§ 16. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział 
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z regulaminem. 

§ 17. Konsultacje przeprowadzone w sposób niezgodny z regulaminem wymagają ponownego 
przeprowadzenia. 
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Uzasadnienie

Celem wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych jest stworzenie podstaw do przeprowadzania 
miarodajnych i transparentnych konsultacji społecznych oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców 
Zgierza. Konsultacje społeczne są podstawowym narzędziem dla radnych Rady Miasta Zgierza i dla Prezydenta 
Miasta Zgierza, które służy do tego, by móc zapoznać się z opinią mieszkańców w sprawach miasta i dzięki temu 
móc trafnie reprezentować ich wspólne dobro. Niniejszy regulamin ma na celu sprawić, że konsultacje społeczne 
staną się stałym elementem podejmowania decyzji w sprawach Zgierza, że dzięki nim mieszkańcy mogli wyrażać 
swoje zdanie na temat planowanych inwestycji, strategii czy innych projektów i byli włączeni w proces decyzyjny. 
Organizowanie debat publicznych ma również na celu umożliwienie tworzenia się więzi społecznych i poczucia 
wspólnoty oraz zachęcanie mieszkańców do brania czynnego udziału w życiu lokalnej społeczności, a w ten sposób 
przyczynić się do podniesienia jakości życia w Zgierzu i do budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
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