
 
Uchwała  nr XXVII/512/04 
Rady   Miasta  Katowice 

 
z   dnia  12 lipca 2004r. 

 
w    sprawie    zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji   z   mieszkańcami  

miasta  Katowice. 
 
 Na   podstawie   art.  5 a  ust. 2   ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.   o   
samorządzie   gminnym  (Dz. U.  z   2001 r.  Nr  142,  poz.  1591   z  późn,  zm.)  
oraz  §  6  Statutu  miasta  Katowice, 
 

Rada   Miasta   Katowice 
uchwala: 

 
§1. W   sprawach   przewidzianych   ustawą   oraz   w   innych    sprawach    

ważnych   dla miasta Katowice mogą być przeprowadzone konsultacje z 
mieszkańcami  na  zasadach  ustalonych   niniejszą   uchwałą.  

 

§2. 1. Konsultacje  z  mieszkańcami  stanowią  formę  szerokiego  społecznego   
opiniowania  projektów   rozstrzygnięć   przygotowywanych   przez   organy  
miasta   lub   poznania  poglądów   mieszkańców   w   ważnych   sprawach   
dla   miasta. 

      2. Sprawy  ważne   dla   miasta,  przy  rozpatrywaniu   których  są  wskazane  
konsultacje  społeczne, Rada  Miasta  Katowice określa każdorazowo odrębną   
uchwałą.   

            

§3.  O przeprowadzeniu  konsultacji  decyduje Rada  Miasta  Katowice także  po  
zgłoszeniu   inicjatywy   uchwałodawczej   lub   wniosku   popartego  przez   co  
najmniej 10  %    mieszkańców   miasta   Katowice,   posiadających   czynne    
prawo    wyborcze,  a   w   przypadku jednostki   pomocniczej,   wniosku    
popartego   przez   co najmniej 10  %   mieszkańców   danej   jednostki   
pomocniczej,   posiadających  czynne   prawo  wyborcze. 

 
§4.  Konsultacje   można   przeprowadzać   na    terenie   całego  miasta   w     jego  

granicach administracyjnych,   względnie  na  terenie  jednej   lub   kilku   
jednostek  pomocniczych. 

 
§5. Konsultacje  przeprowadza Prezydent Miasta Katowice w oparciu  o  stosowną 

uchwałę  Rady  Miasta  Katowice. 
 
§6. Uchwała  Rady   Miasta   Katowice   o   przeprowadzeniu    konsultacji   ustala: 

1) przedmiot  i  obszar   konsultacji, 
2) propozycje rozstrzygnięć, 
3) szczegółową formę konsultacji i  sposób  wyrażania  opinii  przez  

mieszkańców,  
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4) termin   rozpoczęcia   i  zakończenia   konsultacji, 
5) termin  rozpatrzenia,  sposób  i  termin   podania   wyników   konsultacji   do  

publicznej   wiadomości    
 
§7. Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji z    

mieszkańcami na   14   dni   przed   ich   rozpoczęciem,  poprzez  wywieszenie  
informacji na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu Miasta Katowice   oraz  rozplakatowanie  
w miejscach  publicznych  oraz poprzez  podanie  informacji  w  lokalnych   
środkach masowego  przekazu. 

    
§8.  Do udziału w konsultacjach  uprawnieni są  mieszkańcy  miasta stale 

zamieszkujący na terenie, na którym mają zostać przeprowadzone  konsultacje, 
posiadający  czynne  prawo  wyborcze.       

 
§9.    Formami  konsultacji   z   mieszkańcami   mogą  być  w   szczególności: 

1) spotkania  z  mieszkańcami w celu  zebrania  poglądów  uczestników  
spotkań,   

2) ankiety,  polegające  na  przekazaniu  mieszkańcom  pisemnego  zapytania  
zawierającego   problematykę  objętą  przedmiotem  konsultacji,  pouczenie,  
co  do  jej  wypełnienia  oraz  sposób  przekazania  ankiety, 

3)   badanie  opinii  publicznej  na  zlecenie.  
 

§10. Sprawozdanie z wyników  przeprowadzenia  konsultacji  Prezydent Miasta 
Katowice  przedkłada  Radzie  Miasta  Katowice  w  14 dniu  od  zakończenia  
konsultacji. 

 
§11. Rada Miasta Katowice  podaje  wyniki  konsultacji   do   publicznej  wiadomości. 
 
§12. Rada   Miasta   Katowice   nie   jest  związana   wynikami   konsultacji,   lecz   w   

miarę możliwości powinna    brać  je  pod  uwagę przy podejmowaniu 
stosownych  uchwał. 

 
§13. Koszty  przeprowadzania  konsultacji  finansowane  są   z   budżetu  miasta   

Katowice. 
 
§14. Uchwała    wchodzi   w    życie   z   dniem   podjęcia. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 


