Uchwała Nr XXXIV/493/09
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 25 lutego 2009 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
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 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17,
poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się Regulamin
przeprowadzania.

Konsultacji

Społecznych,

określający

zasady

i

tryb

ich

§ 2.
Regulamin Konsultacji Społecznych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/493/09
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 25 lutego 2009 r.

Regulamin Konsultacji Społecznych
Przepisy ogólne
§ 1.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta.
§ 2.
1. Obowiązkowym konsultacjom podlegają następujące projekty:
1) budżet miasta,
2) programy rozwoju (strategii) miasta.
2. W konsultacjach mogą brać udział:
1) mieszkańcy Słupska posiadający czynne prawo wyborcze,
2) organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Słupska w zakresie ich działalności
statutowej.

Wnioskodawcy i organy odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji
§ 3.
Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Prezydent Miasta Słupska
w formie zarządzenia.
§ 4.
Konsultacje mogą być prowadzone:
1) z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta,
2) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej,
3) na wniosek Komisji Rady Miejskiej,
4) na wniosek Klubu radnych,
5) na wniosek grupy co najmniej 5 radnych,
6) na wniosek grupy co najmniej 400 mieszkańców Słupska posiadających czynne prawo
wyborcze na terenie Gminy Miejskiej Słupsk.
§ 5.
1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) propozycję terminu konsultacji,
3) propozycję formy konsultacji,
4) uzasadnienie.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców oprócz wymagań
określonych w ust. 1 zawiera także:
1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu z organem miasta wraz z dokładnymi danymi
adresowymi,
2) listę osób popierających wniosek z podaniem imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL
i podpisu.
3. Prezydent Miasta rozpatruje wniosek uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji,
istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego
sposobu konsultacji. O sposobie rozpatrzenia wniosku w formie zarządzenia Prezydent Miasta,
informuje wnioskodawców w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty jego złożenia.
§ 6.
Koszty związane z prowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu miasta Słupska.
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Formy przeprowadzania konsultacji społecznych
§ 7.
1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne,
2) wysłuchanie publiczne,
3) spotkanie z mieszkańcami,
4) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku,
5) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.
2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa
w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik
informatycznych.
§ 8.
1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji społecznych na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Słupsku publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której
wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji, forma i tryb konsultacji.
2. Publikacja na stronach internetowych nie wyklucza innych trybów informowania
o konsultacjach.
3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych publikowana jest w terminie nie krótszym niż
14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

Przepisy szczególne
§ 9.
Konsultowanie projektu budżetu miasta.
1. Prezydent Miasta Słupska przeprowadza konsultacje społeczne projektu budżetu na kolejny rok
na etapie jego przygotowania.
2. Projekt budżetu miasta podlega konsultacjom społecznym w następującym trybie:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku publikowane jest ogłoszenie
o przystąpieniu do tworzenia projektu budżetu miasta na kolejny rok kalendarzowy,
2) ogłoszenie zawiera zaproszenie do składania opinii w sprawie projektu budżetu miasta ze
wskazaniem terminu, sposobu oraz miejsca i daty ich dostarczenia,
3) po zebraniu i przeanalizowaniu zgłoszonych opinii Prezydent Miasta Słupska zamieszcza na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku informację o ich uwzględnieniu bądź
nieuwzględnieniu - nie później niż w dniu przesłania projektu budżetu do Rady Miejskiej.
3. Powyższy tryb nie wyklucza zastosowania innych form konsultacji przewidzianych
w Regulaminie.

Wyniki konsultacji społecznych
§ 10.
1. Informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w Słupsku nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia
konsultacji.
2. Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze
stanowiskiem Prezydenta Miasta Słupska w danej sprawie.
§ 11.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz miasta.
§ 12.
Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących
udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

