projekt
UCHWAŁA NR … …./20… r.
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia … (dzień, miesiąc) 20… r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Zasady ogólne
§ 1. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy m.st. Warszawy, chyba
że przepisy uchwały lub przepisy ustawy stanowią inaczej.
§ 2. Konsultacje powinny być przeprowadzone:
1) na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom, tak aby
uzyskana w ich ramach opinia mogła być uwzględniona przy podejmowaniu
ostatecznych rozstrzygnięć;
2) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich osób, o których
mowa w § 1;
3) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz
ich szczegółowych zasadach i trybie.
§ 3. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:
1) protokołowanych otwartych spotkań z mieszkańcami;
2) zbierania uwag;
3) ilościowych badań opinii mieszkańców, w szczególności:
a) wywiadów przeprowadzanych przez ankieterów,
b) ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów, w szczególności
wypełnianych przy użyciu internetu,
c) paneli obywatelskich polegających na regularnym zasięganiu przez dłuższy okres
opinii dużej, reprezentatywnej i wyłonionej na stałe grupy mieszkańców;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
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4) warsztatów projektowych będących ustrukturyzowaną pracą grupy osób, prowadzącą
do wypracowania propozycji rozwiązań;
5) innych niż określone w pkt 1-4, wynikających ze specyfiki przedmiotu konsultacji.
2. W formach konsultacji określonych w ust. 1 dąży się do optymalnego
wykorzystania wspomagających je rozwiązań teleinformatycznych.
Rozdział 2
Tryb inicjowania konsultacji
§ 4. Konsultacje przeprowadza się:
1) gdy wymagają tego przepisy ustaw;
2) w innych sprawach należących do zakresu działania m.st. Warszawy:
a) z inicjatywy Prezydenta m.st. Warszawy,
b) z inicjatywy Rady m.st. Warszawy,
c) na wniosek:
- Młodzieżowej Rady m.st.Warszawy;
- rady dzielnicy m.st. Warszawy;
- młodzieżowej rady dzielnicy m.st. Warszawy;
- grupy co najmniej 7.000 mieszkańców m.st. Warszawy posiadających czynne
prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy.
§ 5. Rada m.st. Warszawy występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w
formie uchwały, w której opisuje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich
przeprowadzenia.
§ 6. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, składany przez podmiot określony
w § 4 pkt 2 lit. c, kieruje się do Prezydenta m.st. Warszawy.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, złożony przez podmiot, o którym mowa
w § 4 pkt 2 lit. c, zawiera:
1) opis przedmiotu konsultacji;
2) propozycję formy konsultacji;
3) propozycję terminu konsultacji;
4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez grupę mieszkańców, o
których mowa w § 4 pkt 2 lit. c tiret czwarte, zawiera również:
1) wskazanie imienia i nazwiska osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej danych
kontaktowych;
2) wykaz osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji obejmujący
następujące dane dotyczące tych osób:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numer PESEL,
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- własnoręczny podpis.
§ 7. 1. Prezydent m.st. Warszawy rozpatruje złożony wniosek w terminie 30 dni od
daty jego wpłynięcia, informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
2. W przypadku odrzucenia przez Prezydenta m.st. Warszawy wniosku
o przeprowadzenie konsultacji, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od tego
rozstrzygnięcia do Rady m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji
o odrzuceniu wniosku.
3. Rada m.st. Warszawy rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 2, na najbliższej
sesji w formie uchwały.
4. Uwzględnienie odwołania jest równoznaczne z nałożeniem na Prezydenta m.st.
Warszawy obowiązku przeprowadzenia konsultacji.
Rozdział 3
Tryb prowadzenia konsultacji
§ 8. Konsultacje przeprowadza Prezydent m.st. Warszawy.
§ 9. 1. Konsultacje rozpoczynają się z chwilą podjęcia przez Prezydenta m.st.
Warszawy decyzji o przeprowadzeniu konsultacji.
2. Prezydent m.st. Warszawy, określa:
1) przedmiot konsultacji;
2) szczegółowy cel przeprowadzenia konsultacji;
3) formę konsultacji;
4) termin przeprowadzenia konsultacji i czas ich trwania;
5) szczegółowy tryb przeprowadzania konsultacji;
6) komórkę organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialną za konsultacje.
3. Czas trwania konsultacji nie powinien być krótszy niż 21 dni, chyba że szczególnie
ważne przyczyny uzasadniają przeprowadzenie konsultacji w krótszym czasie.
4. Przy zachowaniu przepisów odrębnych Prezydent m.st. Warszawy może zlecić
wykonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji podmiotom
innym niż komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy.
§ 10. 1. Komórka organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialna za
konsultacje, bezzwłocznie po podjęciu przez Prezydenta decyzji, o której mowa w § 9 ust. 1,
rozpoczyna akcję informacyjną o organizowanych konsultacjach.
2. Jeżeli w ramach konsultacji przewidziane jest otwarte spotkanie z mieszkańcami,
informację o jego miejscu i terminie podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 10
dni przed przewidywanym terminem spotkania.
§ 11. 1. Po zakończeniu konsultacji komórka organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy
odpowiedzialna za konsultacje sporządza raport z ich przebiegu.
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2. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej informacje o:
1) komórce organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnej za konsultacje;
2) przeprowadzonej akcji informacyjnej;
3) działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych
narzędzi konsultacyjnych;
4) zebranych opiniach mieszkańców;
5) sposobie ustosunkowania się do zebranych opinii wraz z uzasadnieniem.
3. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien być podany do publicznej wiadomości
w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez
zamieszczenie go na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych m.st. Warszawy, o
której mowa w § 19 oraz na stronie internetowej komórki organizacyjnej Urzędu m.st.
Warszawy odpowiedzialnej za konsultacje, o ile posiada stronę internetową, oraz poprzez
udostępnienie w jej siedzibie.
4. W uzasadnionych przypadkach, wymagających sporządzenia obszernej
dokumentacji lub dodatkowych analiz, termin, o którym mowa w ust. 3, może być dłuższy.
Informację o przesunięciu terminu i jego przyczynach należy podać do publicznej
wiadomości, przynajmniej publikując na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych
m.st. Warszawy oraz stronie internetowej komórki odpowiedzialnej za konsultacje, o ile
posiada stronę internetową.
Rozdział 4
Konsultacje przeprowadzane przez dzielnicę m.st. Warszawy
§ 12. W sprawach ważnych dla dzielnicy m.st. Warszawy mogą być przeprowadzone
konsultacje, w których uczestniczą mieszkańcy tej dzielnicy m.st. Warszawy.
§ 13. Przepisy rozdziałów 3 i 5 stosuje się odpowiednio do konsultacji
przeprowadzanych przez dzielnicę m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego
rozdziału.
§ 14. Konsultacje przeprowadzane przez dzielnicę m.st. Warszawy przeprowadza
zarząd dzielnicy m.st. Warszawy.
§ 15. Konsultacje przeprowadzane przez dzielnicę m.st. Warszawy przeprowadza się:
1) gdy wymagają tego przepisy ustaw;
2) w innych sprawach należących do zakresu działania dzielnicy m.st. Warszawy:
a) z inicjatywy zarządu dzielnicy m.st. Warszawy,
b) z inicjatywy rady dzielnicy m.st. Warszawy,
c) na wniosek:
- młodzieżowej rady dzielnicy m.st. Warszawy;
- jednostki niższego rzędu działającej w dzielnicy m.st. Warszawy;
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- grupy co najmniej 1% mieszkańców dzielnicy m.st. Warszawy posiadających
czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy.
§ 16. Rada dzielnicy m.st. Warszawy występuje z inicjatywą przeprowadzenia
konsultacji w formie uchwały, w której opisuje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich
przeprowadzenia.
§ 17. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, składany przez podmiot określony w
§ 15 pkt 2 lit. c, kieruje się do zarządu dzielnicy m.st. Warszawy.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, złożony przez podmiot, o którym mowa w
§ 15 pkt 2 lit. c, zawiera:
1) opis przedmiotu konsultacji;
2) propozycję formy konsultacji;
3) propozycję terminu konsultacji;
4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez grupę mieszkańców,
o której mowa w § 15 pkt 2 lit. c tiret trzecie, zawiera również:
1) wskazanie osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej danych kontaktowych;
2) wykaz osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji obejmujący
następujące dane dotyczące tych osób:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numer PESEL,
- własnoręczny podpis.
§ 18. 1. Zarząd dzielnicy m.st. Warszawy rozpatruje złożony wniosek w terminie 30
dni od daty jego wpłynięcia, informując wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia.
2. W przypadku odrzucenia przez zarząd dzielnicy m.st. Warszawy wniosku
o przeprowadzenie konsultacji, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od tego
rozstrzygnięcia do rady dzielnicy m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji o odrzuceniu wniosku.
3. Rada dzielnicy m.st. Warszawy rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 2, na
najbliższej sesji w formie uchwały.
4. Uwzględnienie odwołania jest równoznaczne z nałożeniem na zarząd dzielnicy
m.st. Warszawy obowiązku przeprowadzenia konsultacji.
Rozdział 5
Platforma Internetowa Konsultacji Społecznych m.st. Warszawy
§ 19. 1. Prezydent m.st. Warszawy prowadzi w systemie teleinformatycznym
Platformę Internetową Konsultacji Społecznych.
2. Platforma, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
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1) informacje o złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji, w tym:
a) informacje o wnioskodawcy,
b) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku;
2) informacje o aktualnie prowadzonych w m.st. Warszawie konsultacjach, w tym w
szczególności:
a) informacje o trybie zainicjowania konsultacji,
b) opis przedmiotu i celu konsultacji,
c) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,
d) dokumentację związaną z prowadzonymi konsultacjami,
e) w przypadku konsultacji przeprowadzanych przy wykorzystaniu narzędzi
teleinformatycznych – bezpośredni dostęp do tych narzędzi;
3) raporty z przebiegu konsultacji sporządzone po ich zakończeniu.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego
Warszawy oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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