
UCHWAŁA NR XXV/358/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych przeprowadzanych  z mieszkańcami 
Gminy Miasto Kołobrzeg

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Miasto Kołobrzeg.

2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w oparciu o siedem zasad konsultacji:
1) dobrej wiary - konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony 

słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji;
2) powszechności - każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się 

o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd;
3) przejrzystości - informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być 

powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd;
4) responsywności - każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź 

w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych;
5) koorydynacji - konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje 

i być odpowiednio umocowane w strukturze administracji;
6) przewidywalności - konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu 

legislacyjnego, w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły;
7) poszanowania interesu ogólnego - choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo 

przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku 
przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.
3. Ilekroć w uchwale mowa jest o mieszkańcach należy przez to rozumieć mieszkańców 

Gminy Miasto Kołobrzeg.
§ 2. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami przeprowadza się w wypadkach 

przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych sprawach dla Gminy Miasto Kołobrzeg, 
a w szczególności w sprawach:
1) strategii rozwoju miasta oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym 

i programowym dotyczących rozwoju miasta obejmujących zadania własne Gminy Miasto 
Kołobrzeg;

2) zmiany nazw ulic;
3) pomników upamiętniających osoby lub wydarzenia.

2. Konsultacje przeprowadzane są w celu:
1) rozwijania partycypacji obywatelskiej, w tym wzmacniania instytucji konsultacji 

społecznych w aktywnych metodach;
2) budowania poczucia tożsamości mieszkańców Kołobrzegu;
3) budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz kapitału społecznego miasta Kołobrzeg;
4) włączenia mieszkańców w proces zarządzania miastem Kołobrzeg;

Id: 1E5360E9-B6D7-4EBD-B946-8751D30CE9D9. Podpisany Strona 1



5) diagnozy potrzeb wspólnoty mieszkańców;
6) skupienia pomysłów i inwencji oraz poznania opinii mieszkańców w sprawie poddanej 

konsultacjom;
7) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań.

3. Konsultacje przeprowadza się, w miarę możliwości:
1) na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom lub prac nad 

wstępną jego wersją;
2) w przypadku inwestycji oraz projektów miejskich – na etapie przygotowań do ich 

rozpoczęcia.
§ 3. 1. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) ogólnomiejski – dotyczący spraw istotnych dla mieszkańców całego miasta;
2) lokalny – dotyczący mieszkańców określonego terytorium miasta;
3) środowiskowy – dotyczący spraw istotnych dla określonej grupy mieszkańców.

§ 4. 1. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza Prezydent Miasta Kołobrzeg 
z inicjatywy:
1) własnej;
2) Rady Miasta Kołobrzeg;
3) mieszkańców w grupie co najmniej  50 osób;
4) organizacji pozarządowych działających na terenie miasta w liczbie co najmniej 3;
5) Rady Osiedla;
6) Rady Seniorów;
7) Młodzieżowej Rady Miasta.

2. Podmiot lub podmioty określone w ust. 1 pkt 3-7 kierują do Prezydenta Miasta 
Kołobrzeg wniosek o przeprowadzenie konsultacji, który zawiera:
1) opis przedmiotu konsultacji;
2) cel konsultacji;
3) propozycję metody konsultacji;
4) propozycję terminu;
5) uzasadnienie wniosku;
6) nazwę oraz dane kontaktowe wnioskodawcy.

3. W przypadku wniosku składanego przez podmiot lub podmioty określone w ust. 1 pkt 3  
wniosek zawiera również:
1) informacje na temat osoby wyznaczonej do kontaktu wraz z danymi kontaktowymi;
2) imiona i nazwiska osób popierających wniosek;
3) adresy zamieszkania osób popierających wniosek;
4) podpisy osób popierających wniosek.

4. W przypadku wniosku składanego przez podmiot lub podmioty określone w ust. 1 pkt 4 
wniosek zawiera również:
1) informacje na temat osoby wyznaczonej do kontaktu wraz z danymi kontaktowymi;
2) nazwę każdej organizacji oraz adres jej siedziby;
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3) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.
5. Prezydent Miasta Kołobrzeg rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji biorąc 

pod uwagę znaczenie przedmiotu konsultacji, koszt ich przeprowadzenia oraz zasadność 
zaproponowanych metod konsultacji.

6. Wniosek może być uwzględniony lub nieuwzględniony w całości lub w części.
7. Wniosek zawierający błędy formalne (niespełniający wymagań określonych w ust. 2, 

3 i 4) może zostać uzupełniony w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego 
powiadomienia o nich wnioskodawcy. W przypadku gdy braki nie zostaną usunięte 
w powyższym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

8. O sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z uzasadnieniem, Prezydent Miasta Kołobrzeg 
informuje wnioskodawcę na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia 
wniosku.

§ 5. 1. Wszystkie konsultacje powinny być przeprowadzane metodą wynikającą ze 
specyfiki przedmiotu konsultacji oraz ich zasięgu, a także umożliwiającą aktywny współudział 
mieszkańców w procesie konsultacyjnym, w tym co najmniej metodą:
1) warsztatów - w formie bezpośredniej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

na odległość, lub
2) debat, w tym spotkań - w formie bezpośredniej lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej na odległość, lub
3) badań - w formie bezpośredniej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 

odległość.
2. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone łącznie różnymi metodami.
3. Konsultacje polegają w szczególności na:

1) wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji 
lub

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania lub
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 6. 1. Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konsultacje społeczne poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg 
nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

2. W uzasadnionych przypadkach czas wskazany w ust. 1 może zostać skrócony lub 
wydłużony.

3. Pozostałe kanały informacyjne powinny być dostosowane do przedmiotu konsultacji 
oraz grupy docelowej.

4. Ogłoszenie wskazane w ust. 1 określa:
1) przedmiot konsultacji;
2) cel konsultacji;
3) metodę konsultacji;
4) termin oraz czas ich trwania;
5) miejsce lub narzędzie przeprowadzenia konsultacji, w przypadku metod których dotyczy;
6) sposób informowania;
7) osobę lub komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji;
8) inne niezbędne informacje.
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§ 7. Prezydent Miasta Kołobrzeg może zlecić przeprowadzenie konsultacji społecznych 
wyspecjalizowanemu podmiotowi.

§ 8. 1. Po zakończeniu konsultacji Prezydent Miasta sporządza raport z ich przebiegu, 
zawierający co najmniej informacje dotyczące:
1) przedmiotu konsultacji;
2) terminu konsultacji;
3) sposobu informowania;
4) zastosowanych metod i narzędzi;
5) przebiegu konsultacji w tym uczestników;
6) zebranych opinii, pomysłów oraz sposobu ustosunkowania się do nich wraz 

z uzasadnieniem w przypadku odmowy uwzględnienia uwagi;
7) wyników końcowych.

2. Raport powinien być podany do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od dnia 
zakończenia konsultacji poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Kołobrzeg.

3. W miarę posiadanych możliwości dokonuje się ewaluacji procesu konsultacji 
społecznych.

4. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
§ 9. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określone w niniejszej uchwale stosuje się 

do konsultacji, dla których zasady i tryb nie zostały określone odrębnymi przepisami.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr LV/715/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 

26 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych przeprowadzanych 
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kołobrzeg.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski
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