UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDYNI
z dnia .................... 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami miasta Gdyni
Na
podstawie
art. 5a
ust. 2 ustawy
z dnia
8 marca
(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

1990 r.

o samorządzie

gminnym

§ 1. W
Uchwale
Nr
XXVIII/684/17
Rady
Miasta
Gdyni
z dnia
1 lutego
2017 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni1) wprowadza się
następujące zmiany:
1) W § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego
określa odrębna uchwała”.
2) W § 7 ust. 1 skreśla się pkt 2 i pkt 3.
3) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości informację
o konsultacjach na co najmniej 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia w sposób zwyczajowo przyjęty,
w szczególności na miejskim portalu internetowym, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Biuletynie
Ratusz”.
4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prezydent Miasta sporządza raport z konsultacji i podaje go do
publicznej wiadomości w ciągu 40 dni od zakończenia konsultacji”.
5) W § 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Raport, o którym mowa w ust. 1, zawiera odniesienie
się Prezydenta Miasta do wyników konsultacji”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§ 3. Do konsultacji społecznych rozpoczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały mają
zastosowanie przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska

1) Dz.

Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 533.
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UZASADNIENIE
Zmiana uchwały wynika z konieczności dopasowania jej do przepisów krajowych. Zgodnie ze
znowelizowanym brzmieniem art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zasady i tryb przeprowadzania
budżetu obywatelskiego określać będzie odrębna uchwała.
Pozostałe modyfikacje opierają się na doświadczeniach związanych z realizacją konsultacji społecznych
na podstawie uchwały. Zmiany zmierzają przede wszystkim do usprawnienia procesu inicjowania i
przeprowadzania konsultacji społecznych.
Uprości się składanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych m.in. przez rady dzielnic czy
grupy mieszkańców. Wniosek będzie zawierał jedynie propozycję przedmiotu i celu oraz uzasadnienie
tłumaczące, dlaczego warto zająć się danym tematem. Wnioskodawca nie będzie musiał już proponować
metod czy określać zakresu terytorialnego. Tego typu doprecyzowanie wymaga specjalistycznej wiedzy i nie
jest konieczne, by Prezydent Miasta mógł rozpatrzyć wniosek.
Skrócenie czasu potrzebnego na poinformowanie mieszkańców o konsultacjach społecznych pozwoli na
większą elastyczność w planowaniu działań informacyjnych z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji,
w tym Biuletynu „Ratusz” ukazującego się jedynie raz na tydzień. Większemu uczestnictwu będzie też
sprzyjać możliwość wypowiedzenia się jak najszybciej po ogłoszeniu konsultacji.
Doprecyzowany zostaje również zakres dokumentu podsumowującego konsultacje. W dotychczasowej
praktyce raporty końcowe zawierały nie tylko wyniki (tzn. podsumowanie opinii mieszkańców), ale również
decyzje Prezydenta podjęte po konsultacjach społecznych. Praktyka ta zostaje podtrzymana i opisana w
uchwale.
Jednocześnie wydłuży się standardowy okres przeznaczony na publikację raportu z konsultacji.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że miesiąc jest okresem zbyt krótkim. Zwłaszcza w przypadku, gdy
w konsultacjach społecznych bierze dużo osób oraz gdy ich tematem są kwestie wymagające współpracy
różnych komórek Urzędu Miasta Gdyni i jednostek Miasta Gdyni. Okres 40 dni wydaje się być bardziej
odpowiedni na to, by Prezydent Miasta mógł podsumować głosy mieszkańców, przeanalizować ich
zasadność oraz podjąć stosowne decyzje.
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