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UCHWAŁA NR LX/618/2018
RADY MIEJSKIEJ JASŁA
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miasta Jasła
Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miasta Jasła
określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Jasła

Henryk Rak
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Załącznik do Uchwały Nr LX/618/2018
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 29 stycznia 2018 r.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jasła
§ 1. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Jasła przeprowadza się w przypadkach określonych
przepisami prawa lub w innych sprawach ważnych dla Miasta w tym jego jednostek organizacyjnych.
2. Konsultacje z mieszkańcami Miasta Jasła przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji
mieszkańców w przedmiocie poddanym konsultacjom.
3. Zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego zostaną
uregulowane odrębną uchwałą.
§ 2. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Burmistrz Miasta Jasła
z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1) Rady Miejskiej Jasła;
2) jednostki organizacyjnej Miasta Jasła;
3) organu jednostki pomocniczej Miasta Jasła;
4) organizacji społecznej działającej na terenie Miasta Jasła;
5) mieszkańców miasta Jasła.
§ 3. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby będące mieszkańcami Miasta Jasła
w okresie przeprowadzania konsultacji społecznych.
2. Na każdym etapie trwania konsultacji oraz po jej zakończeniu wskazany przez Burmistrza Miasta Jasła
pracownik Urzędu Miasta w Jaśle, ma prawo do weryfikacji danych osoby biorącej w niej udział,
a w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do udziału w konsultacjach społecznych, ma prawo do
odrzucenia opinii wyrażonej przez taką osobę.
§ 4. 1. Konsultacje społeczne mogą polegać na wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej
przedmiotem konsultacji, udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub wskazaniu jednego
z zaproponowanych rozwiązań.
2. Konsultacje społeczne mogą mieć formę:
1) ankiet skierowanych do mieszkańców, grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub
innych podmiotów;
2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji
pozarządowych lub innych podmiotów;
3) internetowego forum dyskusyjnego połączonego z elektronicznym Miejskim Systemem Konsultacji
Społecznych;
4) opiniowania treści konsultowanego dokumentu.
3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.
4. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone poprzez:
1) wyrażenie opinii ustnej (potwierdzonej pisemnie) w trakcie bezpośredniego spotkania podmiotu
ogłaszającego konsultacje z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno – zawodowych, organizacji
pozarządowych zapisanej w protokole ze spotkania;
2) wyrażenie opinii poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza konsultacyjnego w Urzędzie Miasta
w Jaśle;
3) wyrażenie opinii poprzez Miejski System Konsultacji Społecznych dostępny w formie elektronicznej.
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5. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
1) otwarty - skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Jasła;
2) zamknięty - skierowany do wybranej grupy osób, określonej ze względu na rolę społeczną lub miejsce
zamieszkania.
§ 5. 1. Rozstrzygnięcie o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji każdorazowo podejmuje Burmistrz
Miasta Jasła w drodze zarządzenia, zapewniając jednocześnie opiekę merytoryczną i organizacyjną nad ich
przebiegiem oraz bezstronny sposób ich prowadzenia.
2. Burmistrz Miasta Jasła może zlecić przeprowadzenie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym
podmiotom, a w przypadku konsultacji wymagających specjalistycznej wiedzy, przeprowadzenie konsultacji
może odbywać się z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.
3. Dla prowadzonych konsultacji społecznych muszą zostać wskazane minimum:
1) przedmiot, cel i uzasadnienie konsultacji oraz podstawa prawna ich rozpoczęcia jeżeli jest wymagana
przepisami prawa;
2) data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) określenie zasięgu konsultacji;
4) forma przeprowadzenia konsultacji;
5) osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
§ 6. 1. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych publikuje się na stronie
internetowej Urzędu Miasta w Jaśle, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle, na stronie
internetowej Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle.
W zawiadomieniu o konsultacjach wskazuje się minimum cel, formę oraz termin ich przeprowadzenia.
2. Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji może być również
w ogólnodostępnej prasie lokalnej oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

dodatkowo

zamieszczone

§ 7. 1. Do celu prowadzenia konsultacji społecznych w formie elektronicznej tworzy się Miejski System
Konsultacji Społecznych zwany dalej systemem.
2. Użytkownikiem systemu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej a także organizacja społeczna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
3. System ma charakter otwarty, przy czym użytkownik chcący wyrazić opinię przy użyciu systemu musi
dokonać rejestracji w systemie i utworzyć tymczasowe lub pełne konto użytkownika.
4. W celu utworzenia tymczasowego konta użytkownika należy podać obowiązkowo imię a także numer
PESEL lub adres e-mail
5. Tymczasowe konto użytkownika umożliwia jednokrotny udział w konsultacjach społecznych tylko
o charakterze otwartym.
6. W celu utworzenia pełnego konta użytkownika systemu należy podać: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer PESEL adres e-mail, a w przypadku pozostałych podmiotów należy podać dane
wyróżniające ten podmiot. W celu zachowania anonimowości w systemie można się posługiwać pseudonimem
i miniaturą zdjęcia.
7. Po zweryfikowaniu użytkownika przez administratora systemu użytkownikowi zostaje nadany
indywidualny kod weryfikacyjny. Użytkownik otrzymuje kod weryfikacyjny na adres e-mail podany
w formularzu rejestracyjnym.
8. Pełne konto użytkownika umożliwia wielokrotny udział w konsultacjach społecznych otwartych
i zamkniętych.
§ 8. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, musi spełniać wymogi,
o których mowa w § 5, ust. 3.
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2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych może być zgłoszony w wersji papierowej
lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza udostępnionego w Miejskim Systemie Konsultacji
Społecznych.
3. Kompletny wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych spełniający wymogi określone
w ust. 1, rozpatrywany jest przez Burmistrza Miasta Jasła nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia.
4. W przypadku gdy wniosek jest niekompletny, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku
wskazując mu odpowiedni termin. W przypadku nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie wniosek
nie jest rozpatrywany i zostaje zwrócony wnioskodawcy.
5. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji, Burmistrz Miasta Jasła informuje
wnioskodawcę, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jego rozpatrzenia.
§ 9. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców,
przedstawicieli grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, jeżeli zostały
przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§ 10. 1. Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do wyznaczonej przez Burmistrza
Miasta Jasła komórki merytorycznej Urzędu Miasta w Jaśle lub powołanego zespołu ds. konsultacji
społecznych.
2. Wyznaczona przez Burmistrza Miasta Jasła, komórka merytoryczna lub powołany zespół ds. konsultacji
społecznych rozpatruje zgłoszone opinie i uwagi z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących
przedmiotu konsultacji, przekazując propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi
Miasta Jasła.
3. Wyniki konsultacji zawierające zbiorcze zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem
Burmistrza Miasta Jasła, z podaniem uzasadnienia, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Jaśle, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle, na stronie internetowej Miejskiego Systemu
Konsultacji Społecznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle w terminie 14 dni od zakończenia
konsultacji.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Jasła

Henryk Rak

