
UCHWAŁA NR XXVIII/684/17
RADY MIASTA GDYNI

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016r., 
poz. 446 i poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Określa się zasady i tryb przeprowadzania obligatoryjnych i fakultatywnych konsultacji społecznych 
z mieszkańcami miasta Gdyni.

2. Do konsultacji obligatoryjnych uchwała ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w przepisach 
powszechnie obowiązujących.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu:

1) poznania opinii mieszkańców w poddanej konsultacjom sprawie,

2) włączenia mieszkańców w proces zarządzania miastem, w szczególności w wypracowanie propozycji 
decyzji,

3) rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

§ 3. Konsultacje mogą mieć zasięg:

1) ogólnomiejski, gdy dotyczą całego miasta,

2) lokalny, gdy dotyczą określonego obszaru miasta lub grupy mieszkańców.

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się:

1) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa mieszkańców,

2) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych 
zasadach i trybie.

2. Konsultacje społeczne powinny trwać wystarczająco długo, aby umożliwić wypowiedzenie się 
mieszkańcom w przedmiocie konsultacji. Minimalny czas trwania konsultacji to 7 dni.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:

1) bezpośrednich, otwartych spotkań z mieszkańcami, umożliwiających wyrażenie opinii oraz składanie 
propozycji i opinii do protokołu,

2) spotkań lub cykli spotkań z mieszkańcami przeprowadzanych metodami warsztatowymi,

3) wysłuchania publicznego,

4) badań panelowych, polegających na regularnym zasięganiu opinii reprezentatywnej grupy mieszkańców 
przez dłuższy okres,

5) zbierania opinii lub propozycji składanych na piśmie, drogą tradycyjną, elektroniczną lub do skrzynek, 
usytuowanych w wyznaczonych miejscach,

6) ankiet, w tym ankiet elektronicznych,

7) głosowania, w tym głosowania na propozycje wydatków zgłaszane przez mieszkańców lub inne podmioty 
i jednostki.

2. Konsultacje mogą być także przeprowadzane w innych formach, jeśli wymaga tego specyfika 
zagadnienia poddawanego konsultacjom.

§ 6. 1. Konsultacje z własnej inicjatywy, z inicjatywy Rady Miasta lub na wniosek uprawnionego podmiotu 
zarządza Prezydent Miasta, a w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa uchwala Rada Miasta.

2. Z wnioskiem do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie konsultacji społecznych może się zwrócić:

1) rada dzielnicy,
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2) Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni,

3) Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego,

4) co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5) grupa co najmniej 250 mieszkańców miasta Gdyni.

§ 7. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, składany przez podmioty, o których mowa w § 6 ust. 2, 
zawiera:

1) propozycję przedmiotu i celu konsultacji,

2) propozycję formy lub form przeprowadzenia konsultacji,

3) określenie zasięgu terytorialnego konsultacji,

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

2. Wniosek składany przez podmioty wskazane w § 6 ust. 2 pkt 4, poza informacjami wymienionymi 
w ust. 1 zawiera:

1) listę organizacji pozarządowych lub podmiotów popierających wniosek,

2) nazwę organizacji lub dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawców.

3. Wniosek składany przez grupę mieszkańców, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 5, poza informacjami 
wymienionymi w ust. 1 zawiera:

1) imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby reprezentującej grupę mieszkańców popierających 
przeprowadzenie konsultacji,

2) listę osób popierających wniosek obejmującą ich:

a) imiona i nazwiska,

b) adresy zamieszkania,

c) własnoręczne podpisy.

4. Prezydent Miasta informuje o sposobie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych 
oraz przedstawiają uzasadnienie swojej decyzji w terminie do 40 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 8. Zarządzając konsultacje właściwy organ miasta określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) formę lub formy przeprowadzenia konsultacji,

3) zasięg terytorialny konsultacji,

4) czas trwania konsultacji.

§ 9. Konsultacje przeprowadza Prezydent Miasta, który wskazuje źródła finansowania konsultacji.

§ 10. 1. Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach na co najmniej 
14 dni przed terminem ich rozpoczęcia w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności na miejskim portalu 
internetowym, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Biuletynie Ratusz.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) przedstawienie przedmiotu konsultacji,

2) wskazanie czasu przeprowadzania konsultacji,

3) wskazanie zasięgu terytorialnego konsultacji,

4) wskazanie form i miejsc przeprowadzania konsultacji.

§ 11. 1. Prezydent Miasta podaje wyniki konsultacji do publicznej wiadomości w ciągu 1 miesiąca od 
zakończenia konsultacji.
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2. W uzasadnionych przypadkach, związanych z koniecznością analizy dużej liczby uwag mieszkańców lub 
przeprowadzenia dodatkowych analiz, Prezydent Miasta może przedłużyć termin wskazany w ust. 1. 
Informacja o powodach przedłużenia terminu podawana jest do publicznej wiadomości.

§ 12. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów miasta.

§ 13. Do konsultacji społecznych rozpoczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały mają 
zastosowanie przepisy uchwały nr XLIV/1075/2006 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. 
z 2006r. nr 113, poz. 2350).

§ 14. Traci moc uchwała nr XLIV/1075/2006 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. 
z 2006r. nr 113, poz. 2350).

§ 15. Traci moc uchwała nr XXXVI/756/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie 
wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego1).

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni

Joanna Zielińska

1) Uchwała została zmieniona uchwałą nr XLII/881/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.04.2014r. zmieniającą uchwałę Rady 
Miasta Gdyni w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywateskiego.
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