PROJEKT NR 554

Uchwała Nr …/…/…
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia … … …. r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta
Nowego Sącza.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Miasta
Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania z mieszkańcami miasta Nowego Sącza
konsultacji w sprawach:
1) w których przepisy prawa nakazują przeprowadzenie konsultacji, nie określając
jednocześnie zasad i trybu ich przeprowadzenia,
2) innych uznanych za istotne dla miasta i jego mieszkańców.
2. Postanowienia niniejszej uchwały nie dotyczą zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami projektu strategii rozwoju miasta Nowego Sącza i jej aktualizacji oraz
szczególnej formy konsultacji społecznych jaką jest budżet obywatelski, dla których zasady
i tryb przeprowadzania konsultacji określają odrębne uchwały.
§ 2.
1. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej
konsultacjom sprawie.
2. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, organy Miasta nie są związane wynikiem
konsultacji, jednak w miarę możliwości powinny brać je pod uwagę przy podejmowaniu
stosownych decyzji.
§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Nowego Sącza,
posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta.
§ 4. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
1) ogólnomiejski,
2) lokalny - dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru miasta,
3) środowiskowy - dotyczący określonej grupy społecznej lub zawodowej zamieszkałej
na obszarze miasta.
§ 5.
1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie:
1) wyrażenia opinii i złożenia uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

3) wyboru jednego z zaproponowanych rozwiązań,
4) badania opinii mieszkańców za pośrednictwem zarządów osiedli,
5) zebrań z mieszkańcami miasta,
6) otwartych spotkań z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup
społecznych lub zawodowych zainteresowanych danym zakresem zagadnień.
2. Dla osiągnięcia celu o jakim mowa w § 2 ust 1, daną sprawę poddaje się co najmniej
dwóm, ze wskazanych wyżej formom konsultacji, przy czym dla konsultacji w sprawach o
jakich mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 jedną z wybranych form musi stanowić forma konsultacji
określona w ust 1 pkt 1-3.
3. Tworzy się internetowe forum mieszkańców, jako formę uzupełniającą dla wypowiadania
się mieszkańców miasta Nowego Sącza o istotnych sprawach miasta i mieszkańców.
§ 6.
1. O przeprowadzeniu konsultacji każdorazowo decyduje Rada Miasta w formie uchwały
zawierającej - oprócz elementów określonych w Statucie Miasta Nowego Sącza uszczegółowienie wybranych form konsultacji, o których mowa w § 5 ust.1 i ust. 2 oraz
określenie zasięgu konsultacji, o którym mowa w § 4.
2.Wskazane w ust. 1 postanowienia nie mają zastosowania do projektów statutów jednostek
pomocniczych miasta Nowego Sącza oraz projektów ich zmian, w przypadku których stosuje
się odpowiednio postanowienia § 8.
3. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 lub w związku z podjęciem czynności,
o których mowa w § 8 ust. 2 Prezydent Miasta zarządza przeprowadzenie konsultacji.
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji zawiera:
1) wskazanie uchwały Rady Miasta Nowego Sącza, dla wykonania której wydawane jest
zarządzenie (nie dotyczy to przypadku gdy podjęcie uchwały nie jest wymagane),
2) wskazanie kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji, przy
czym okres prowadzenia konsultacji wynosi nie mniej niż 7 i nie więcej niż 45 dni, z
zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 4 i ust. 5, a jego bieg rozpoczyna się najwcześniej po
upływie 7 dni od dnia wydania zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji,
3) wskazanie szczegółowego sposobu postępowania przy przeprowadzaniu konsultacji,
4) wskazanie podmiotów realizujących czynności związane z przeprowadzeniem
konsultacji.
§ 7.
1. Przeprowadzenie konsultacji ogłasza się w formie obwieszczenia, poprzez jego
rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami, umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznych miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej miasta Nowego Sącza oraz
zamieszczenie w prasie lokalnej.
2. Obwieszczenie zawiera określenie:
1) przedmiotu konsultacji,
2) uszczegółowionych form konsultacji,
3) zasięgu konsultacji,
4) terminu przeprowadzenia konsultacji,
5) sposobu przeprowadzenia konsultacji.

§ 8.
1. Konsultacje projektów statutów jednostek pomocniczych miasta Nowego Sącza
przeprowadza się w oparciu o zasady określone w niniejszej uchwale, z wyłączeniem
obowiązku podjęcia uchwały, o której mowa w § 6 ust. 1 oraz postanowień § 5 ust. 1 i ust. 2.
2. Przewodniczący Rady Miasta niezwłocznie po otrzymaniu projektu statutu jednostki
pomocniczej, przekazuje go na ręce Prezydenta Miasta wraz z wnioskiem o podjęcie
czynności koniecznych dla przeprowadzenia konsultacji. W przypadku gdy autorem
wskazanego w zdaniu pierwszym projektu jest Prezydent Miasta, zawiadamia on
Przewodniczącego Rady Miasta o przystąpieniu do wykonywania czynności związanych
z przeprowadzeniem konsultacji oraz przesyła do wiadomości Przewodniczącego projekt
statutu jednostki pomocniczej.
3. Konsultacje projektów statutów jednostek pomocniczych przeprowadza się w formie:
1) przedłożenia projektów statutów przewodniczącym zarządów jednostek pomocniczych
celem przedstawienia ich mieszkańcom jednostki pomocniczej na ogólnym zebraniu
mieszkańców, a w przypadku wystąpienia braku możliwości przeprowadzenia zebrania
w związku ze stanem epidemii lub innym stanem nadzwyczajnym przekazaniu ich do
wiadomości mieszkańców przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, oraz
2) wyłożenia na okres 14 dni w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
4. Przewodniczący zarządów jednostek pomocniczych zobowiązani są do przedstawienia
mieszkańcom projektów statutów, w formie wskazanej w ust. 3 pkt 1) w ciągu 14 dni od ich
otrzymania.
5. Mieszkańcy jednostek pomocniczych mogą wyrażać opinie i zgłaszać uwagi do projektów
statutów na ogólnych zebraniach mieszkańców osiedli oraz na ręce przewodniczących
jednostek pomocniczych (w zależności od formy przeprowadzania konsultacji ustalonej na
podstawie ust. 3 pkt 1) – w tym na wskazany przez Przewodniczącego zarządu jednostki
pomocniczej adres do korespondencji lub adres e-mail) w terminie określonym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przeprowadzeniu konsultacji.
6. Przewodniczący zarządów jednostek pomocniczych zobowiązani są zebrać zgłoszone im
opinie i uwagi, oraz w formie pisemnej przekazać je Przewodniczącemu Rady Miasta
Nowego Sącza i Prezydentowi Miasta Nowego Sącza najpóźniej w trzecim dniu po upływie
terminu wyznaczonego na ich składanie.
§ 9. Tryb konsultacji przewidziany w § 8 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do
zmian statutów jednostek pomocniczych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 11. Traci moc uchwała XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004
r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Nowego
Sącza (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego 2004 r., Nr 246, poz.2730 z późn. zm.).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza
/-/ Iwona Mularczyk

UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie z dniem 13 listopada 2020 r. zmian postanowień ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)
wprowadzających nowe regulacje dotyczące zasad konsultacji projektów strategii rozwoju
gminy/miasta (dodanie art. 10f ust.1), postanowienia obowiązującej Uchwały
XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Nowego Sącza straciły aktualność.
W związku z powyższym oraz koniecznością wprowadzenia drobnych zmian (m. in.
związanych z umożliwieniem przeprowadzenia konsultacji w okresie stanu epidemii)
proponuje się przyjęcie nowej uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Miasta Nowego Sącza. W postanowieniach przedmiotowego
projektu uchwały zrezygnowano m. in. z regulacji zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami projektów strategii rozwoju miasta Nowego Sącza i ich
aktualizacji oraz z regulacji zasad i trybu szczególnej formy konsultacji społecznych jaką jest
budżet obywatelski (dla których zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określają odrębne
uchwały). Podkreślenia wymaga fakt, iż sprawy związane z budżetem obywatelskim normuje
Uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego
Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Sprawy związane z wprowadzeniem nowelizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym
dotyczących strategii rozwoju miasta Nowego Sącza i jej aktualizacji zostaną unormowane
w postanowieniach odrębnej uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju miasta Nowego Sącza, w tym trybu
konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
Stosownie do woli Rady Miasta Nowego Sącza przedmiotowy projekt uchwały w dniu
26 stycznia 2021 r. został odesłany do wnioskodawcy w celu umożliwienia Radnym
i Zarządom Osiedli wniesienia ewentualnych uwag i ewentualnych poprawek. W dniu 4
marca br. Prezydent Miasta Nowego Sącza wystosował w tej sprawie pisma znak sprawy:
WOR.RKS.0004.2.2021 zawierające stosowną prośbę w tym zakresie do Pani
Przewodniczącej, Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Do dnia 12 marca 2021 r.
nie wpłynęły żadne uwagi w tym zakresie. Kierując się jednak uwagami Państwa Radnych
wygłoszonymi podczas Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 26 stycznia 2021 r.
wprowadzono do treści projektu kolejne drobne zmiany i dookreślenia.

