UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Radzionków
Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.),
Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Radzionków w sprawach,
w których przepisy prawa nakazują przeprowadzenie konsultacji oraz w innych sprawach istotnych dla miasta
i jego mieszkańców.
§ 2. 1. Konsultacje
poddanej konsultacji.

przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie

2. Konsultacje przeprowadza się z ogółem mieszkańców miasta Radzionków.
3. Konsultacje powinny być przeprowadzone w taki sposób, by umożliwić biorącym udział w konsultacjach
dogłębne zrozumienie tematu oraz by wszystkie zainteresowane osoby mogły wyrazić swoją opinię w zakresie
konsultacji.
4. Konsultacje uznawane są za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób, jeżeli zostały
przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.
5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów miasta, chyba że ustawa stanowi
inaczej.
§ 3. Konsultacje mogą być przeprowadzone:
1) z inicjatywy własnej Burmistrza Miasta Radzionków;
2) na wniosek grupy co najmniej 5 radnych;
3) na wniosek organizacji pozarządowej, której siedziba lub oddział znajdują się na terenie miasta Radzionków;
4) na wniosek co najmniej 150 mieszkańców Radzionkowa.
§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:
1) poprzez zbieranie opinii lub propozycji na piśmie w wyznaczonych punktach konsultacyjnych lub drogą
elektroniczną;
2) z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych z opcją autoryzacji np. profilem zaufanym lub bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu;
3) w formie kwestionariuszy ankiet, wypełnianych przez mieszkańców, w szczególności udostępnianych
w internecie.
2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza
formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych, w tym konsultacje z udziałem ekspertów
w danej dziedzinie.
3. Konsultacje mogą być przeprowadzone łącznie w różnych formach z tym, że obligatoryjna jest forma
przewidziana w § 4 ust.1 pkt 1.
§ 5. 1. Podmioty o których mowa w § 3 pkt 2-4 występują do Burmistrza Miasta Radzionków z pisemnym
wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, zawiera w szczególności:
1) opis przedmiotu konsultacji;
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2) propozycję formy konsultacji;
3) propozycję daty rozpoczęcia i okresu trwania konsultacji;
4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji;
5) podpisy radnych, w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 pkt 2;
6) oznaczenie podmiotu poprzez podanie jego nazwy, adresu, nr wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, imienia i nazwiska osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, nr telefonu - w przypadku
wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 pkt 3;
7) wykaz osób, o których mowa w § 3 pkt 4, popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji obejmujący
następujące dane dotyczące tych osób: imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis;
8) wskazanie imienia i nazwiska osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej dane kontaktowe w przypadku wnioskodawców, o których mowa w § 3 pkt 2 i 4;
9) podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (zgodnie z zasadami KRS lub
pełnomocnictwa), w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa § 3 pkt 3.
§ 6. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta Radzionków, w drodze zarządzenia
w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, spełniającego wymogi formalne określone w § 5 ust.2, informując
pisemnie wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz podając uzasadnienie.
2. Burmistrz Miasta Radzionków może zlecić przeprowadzenia konsultacji wyspecjalizowanemu podmiotowi.
3. Burmistrz Miasta Radzionków rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji, biorąc pod uwagę
w szczególności koszty przeprowadzenia procesu konsultacji oraz uwzględniając zasadność proponowanych form
konsultacji.
4. Wniosek może być uwzględniony w całości, w części lub też rozpatrzony odmownie.
5. W przypadku decyzji odmownej
Burmistrza Miasta Radzionków lub nieuwzględnienia wniosku
w całości, wnioskodawca może złożyć zażalenie do Rady Miasta Radzionków. Rada Miasta Radzionków zajmuje
stanowisko w formie uchwały, bez zbędnej zwłoki.
6. Wnioski o przeprowadzenie konsultacji, nieodpowiadające wymogom określonym w § 5 ust. 2 mogą zostać
uzupełnione w terminie 7 dni od daty powiadomienia o brakach. Powiadomienie wysyła się na adres osób
wyznaczonych do reprezentowania, wskazanych we wniosku, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.
W przypadku, gdy braki nie zostaną usunięte w terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
§ 7. Ogłoszenie o konsultacjach w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji
zamieszcza się w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków;
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzionków;
3) na innych oficjalnych kontach Miasta Radzionków w portalach internetowych, jeśli miasto takowe posiada;
4) w radio i tv o ile gmina posiadać będzie wykupiony czas antenowy;
5) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radzionków;
6) na plakatach rozwieszanych na terenie miasta Radzionków;
7) w usłudze SMS z Ratusza;
8) na ulotkach, które na życzenie wnioskodawcy udostępniane są przez Urząd Miasta Radzionków w ilości
500 sztuk.
§ 8. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o wynikach przeprowadzonych
konsultacji, a w szczególności o przedmiocie, formie, terminie, liczbie osób, które wzięły udział w konsultacjach
oraz opiniach, uwagach i propozycjach zgłoszonych w toku konsultacji.
§ 9. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni od dnia ich zakończenia
poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków, na stronie internetowej Urzędu
Miasta Radzionków oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radzionków.
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami miasta Radzionków

Doraźna Komisja Statutowa została powołana przez Radę Miasta Radzionków uchwałą Nr V/48/2019 z dnia
28 lutego 2019r. Jednym z zadań Komisji jest przygotowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami miasta. Komisja opracowała przedmiotowy projekt uchwały na posiedzeniach
w dniach: 09.04., 08.05., 30.05., 16.10. i 13.11.2019r. W projekcie uchwały Komisja określiła podmioty
uprawnione do wnioskowania o przeprowadzenie konsultacji, przewidziała formy przeprowadzenia konsultacji,
wymogi dotyczące wniosku o przeprpwadzenie konsultacji oraz tryb procedowania nad wnioskiem.

Przewodniczący doraźnej Komisji Statutowej
Wojciech Tobor
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