
UCHWAŁA Nr … 
 

RADY MIASTA KONINA 
 

z dnia … roku 
 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Konina 
 
 
 
 

Na podstawie art. 5a oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.) - Rada Miasta Konina u 

c h w a l a, co następuje: 

 
Rozdział 1. Zasady ogólne 

§1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przypadkach 

przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla Miasta Konina. 

§2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Konina, chyba że przepisy 

uchwały lub przepisy ustawy stanowią inaczej. 

§3. Konsultacje przeprowadza się: 
1) na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom; 
2) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich osób, o których 
mowa w §2; 
3) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich 
szczegółowych zasadach i trybie. 

 
Rozdział 2. Tryb inicjowania konsultacji 

 
§ 4. Konsultacje przeprowadza się: 

1) gdy wymagają tego przepisy ustaw; 
2) w innych sprawach należących do zakresu działania Miasta Konina: 

a) z inicjatywy Prezydenta m.st. Warszawy, 
b) z inicjatywy Rady Miasta Konina, 
c) na wniosek grupy co najmniej 10 mieszkańców Miasta Konina uprawnionych do 

udziału w konsultacjach. 
§ 5. Obowiązkowym konsultacjom prowadzonym z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta Konina 
podlegają: 

1) Wieloletni Plan Inwestycyjny, 
2) strategie i programy związane z realizacją polityk publicznych Miasta Konina. 

§ 6. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:  
1) ogólnomiejski,  
2) lokalny,  
3) środowiskowy. 

§ 7. Rada Miasta Konina występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w 
formie uchwały, w której opisuje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich 
przeprowadzenia. 
§ 8. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, składany przez podmioty określone w § 4 ust. 2 lit. c, 
kieruje się do Prezydenta Miasta Konina. 
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:  

1) przedmiot konsultacji,  
2) zasięg terytorialny konsultacji,  

Z komentarzem [ES1]: Do przemyślenia – czy jednak nie 
posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta 
Konina. 



3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,  
4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.  

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań 
określonych w ust. 2, powinien zawierać również:  

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Miejskim w Koninie w sprawie 

konsultacji wraz z danymi osobowymi,  
2) listę co najmniej 10 osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, 

numery PESEL i podpisy.  
§ 9. 1. Prezydent Miasta Konina rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy 
konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej.  
2. Prezydent informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 21 dni od daty 
wpłynięcia wniosku i w przypadku jego odrzucenia podaje uzasadnienie. 
3. Wnioski o przeprowadzenie konsultacji wraz z decyzją Prezydenta w ich sprawie podawane są do 
wiadomości publicznej na stronie internetowej Miasta Konina, z tym, że w przypadku grupy 
mieszkańców Konina nie podaje się ich danych, a także danych osób ich reprezentujących. 
§ 10. W przypadku odrzucenia wniosku przez Prezydenta Miasta wnioskodawcom przysługuje 

wniesienie skargi do Rady Miasta Konina. 

§ 11. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. 
 

Rozdział 3. Tryb prowadzenia konsultacji 

 
§ 12.  Prezydent Miasta Konina uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia, określając 

w szczególności:  
1) cel i przedmiot konsultacji,  
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 
3) zasięg terytorialny konsultacji, 
4) formę przeprowadzenia konsultacji, 
5) sposób poinformowania mieszkańców o przeprowadzanych konsultacjach, 
6) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,  
7) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,  
8) osobę odpowiedzialną za proces konsultacji. 

§ 13. Konsultacje trwają co najmniej 21 dni. 
§ 14. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem dostępnych środków komunikowania i 
dialogu społecznego, a w szczególności w formie: 

1) protokołowanych otwartych spotkań z mieszkańcami, 
2) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag, 
3) zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym, 
4) warsztatów projektowych będących ustrukturyzowaną pracą grupy osób, prowadzącą do 

wypracowania propozycji rozwiązań, 
5) ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów, w szczególności wypełnianych przy 

użyciu internetu, 
6) za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej, 
7) innych metod niż określone w pkt 1-6, wynikających ze specyfiki przedmiotu konsultacji. 
2. Konsultacje przeprowadza się w co najmniej dwóch z powyżej podanych form. 
3. W formach konsultacji określonych w ust. 1 dąży się do optymalnego wykorzystania 

 wspomagających je rozwiązań teleinformatycznych. 
§ 15. Niezależnie od wybranej formy konsultacji Urząd Miejski w Koninie zamieści na stronie 
internetowej Miasta Konina oraz tablicy ogłoszeń Urzędu informacje dotyczące konsultacji, w 
szczególności:  

1) informacje dotyczące złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji,  
2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji,  
3) zarządzenia Prezydenta Miasta Konina dotyczące konsultacji, 
4) wyjaśnienia przedmiotu i celu konsultacji,  
5) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,  



6) dokumentyzwiązanezprowadzonymikonsultacjami,wtym:opracowania,projekty  
i protokoły z przeprowadzonych konsultacji. 

§ 16.  Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób, które w nich uczestniczyły.  
§ 17. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów Miasta 
Konina, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.  
§ 18. Koszty konsultacji ponosi Miasto Konin. 
§ 19. 1. Po zakończeniu konsultacji Prezydent Miasta sporządza raport z ich przebiegu. 
2. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej informacje o: 

1) komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Konina odpowiedzialnej za przeprowadzenie 
konsultacji; 
2) przeprowadzonej akcji informacyjnej; 
3) działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych 
narzędzi konsultacyjnych; 
4) zebranych opiniach mieszkańców; 
5) sposobie ustosunkowania się Prezydenta Miasta do zebranych opinii wraz z 
uzasadnieniem. 

3. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien być podany do publicznej wiadomości najpóźniej 
w ciągu …. dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii i nie 
później niż 14 dni przed podjęciem przez władze Miasta ostatecznej decyzji w sprawie 
stanowiącej przedmiot konsultacji, poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Miasta 
Konina oraz poprzez udostępnienie w siedzibie Urzędu Miasta. 

 

Rozdział 4. Platforma internetowa konsultacji społecznych Miasta Konina 

 
§ 20. 1. Prezydent Miasta Konina prowadzi w systemie teleinformatycznym Platformę internetową 
konsultacji społecznych. 
2. Platforma, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 

1) informacje o złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji, w tym: 
a) informacje o wnioskodawcy, z tym, że w przypadku grupy mieszkańców Konina nie 
podaje się ich danych, a także danych osób ich reprezentujących, 
b) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku; 

2) informacje o aktualnie prowadzonych w Mieście Koninie konsultacjach, w tym w 
szczególności: 

a) informacje o trybie zainicjowania konsultacji, 
b) opis przedmiotu i celu konsultacji, 
c) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji, 
d) dokumentację związaną z prowadzonymi konsultacjami, 
e) w przypadku konsultacji przeprowadzanych przy wykorzystaniu narzędzi 
teleinformatycznych – bezpośredni dostęp do tych narzędzi; 

3) raporty z przebiegu konsultacji sporządzone po ich zakończeniu; 
4) informacje o stanie realizacji działania, będącego przedmiotem konsultacji. 

 

Rozdział 5. Przepisy końcowe 

 
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
§ 22. Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 

Z komentarzem [ES2]: Do przemyślenia. Dotychczas było: 
„Prezydent Miasta przedstawia mieszkańcom miasta wyniki 

konsultacji najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zakończenia 

konsultacji za pośrednictwem dostępnych środków 

komunikowania w szczególności wymienionych w § 6 ust. 

1.” 


