
UCHWAŁA NR XL/780/2021 
RADY MIASTA KIELCE 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kielc 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)), uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1.  

1. Konsultacje są formą dialogu mieszkańców Kielc z władzami Miasta Kielce, wpływają na 
zaangażowanie mieszkańców w jego rozwój, kształtują wśród mieszkańców postawę 
współodpowiedzialności za podejmowane decyzje, budują współpracę międzysektorową oraz 
zapewniają mieszkańcom uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających 
na sposób i jakość ich życia. 

2. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach 
ważnych dla Kielc w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie, 
a zebrane w ramach konsultacji opinie będą służyć zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej 
Miasta Kielce. 

§ 2.  

Konsultacje przeprowadza się na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym 
konsultacjom, a ponadto w sposób umożliwiający uczestnictwo w nich wszystkim mieszkańcom Kielc 
w celu  poszanowania interesu ogólnego. 

§ 3.  

Konsultacje mogą mieć zasięg: 

1) ogólnomiejski; 

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego obszaru. 

§ 4.  

1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie: 

1) zbierania uwag na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 

2) ankiet wypełnianych przez respondentów, w tym za pośrednictwem platformy Idea Kielce 
funkcjonującej pod adresem www.idea.kielce.eu  ; 

3) otwartych spotkań z mieszkańcami Kielc; 

4) prac prowadzonych przez grupy robocze złożone z przedstawicieli władz Miasta Kielce oraz 
mieszkańców, mających na celu wypracowanie propozycji rozwiązań dla Miasta; 

5) innej niż określona w pkt 1-4, wynikającej ze specyfiki przedmiotu konsultacji, m.in. panel 
obywatelski, prace warsztatowe, sondaż deliberatywny. 

2. Konsultacje wymagające wiedzy specjalistycznej mogą odbywać się z udziałem ekspertów. 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została opublikowana w Dz.U. z 2020 r., poz. 1378 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7EFF35BF-D9C2-4BAC-851E-512E6147448A. Uchwalony Strona 1

http://www.idea.kielce.eu/


3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji. 

Rozdział 2. 
Tryb przeprowadzania konsultacji 

§ 5.  

1. Prezydent Miasta Kielce ogłasza konsultacje: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek Rady Miasta Kielce 

3) na wniosek: 

a) Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach; 

b) Młodzieżowej Rady Miasta Kielce; 

c) Kieleckiej Rady Seniorów; 

d) Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie 
Miasta Kielce; 

e) grupy co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Kielc; 

f) grupy co najmniej 200 mieszkańców Kielc. 

2. Przeprowadzenie konsultacji zapewnia Prezydent Miasta Kielce. 

§ 6.  

1. Rada Miasta Kielce występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, 
w której opisuje co najmniej przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji. 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, 
złożony przez podmiot lub podmioty, o których mowa w §5 ust. 1 pkt. 3 lit. a)-f), kieruje się do 
Prezydenta Miasta Kielce. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera co najmniej: 

1) opis przedmiotu konsultacji; 

2) zasięg konsultacji; 

3) propozycję formy, bądź form konsultacji; 

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji; 

5) dane kontaktowe osoby reprezentującej; 

6) ewentualne załączniki, czyli materiały dostarczające dodatkowych informacji o przedmiocie 
konsultacji, np. plany, propozycje, mapy. 

4. Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji zgłoszonych przez grupę organizacji lub 
podmiotów, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 3 lit. e) załącza się dodatkowo wykaz organizacji lub 
podmiotów popierających wniosek. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

5. Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji zgłoszonych przez grupę mieszkańców, o której 
mowa w §5 ust. 1 pkt 3 lit. f) załącza się dodatkowo listę mieszkańców popierających 
przeprowadzenie konsultacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 
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6. Jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych Prezydent Miasta Kielce wzywa osobę lub 
osoby upoważnione we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy do uzupełnienia braków 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpoznania. 

7. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wspólne rozpatrzenie więcej niż jednego wniosku 
o konsultacje społeczne, których tematyka się pokrywa. 

8. Prezydent Miasta Kielce rozpatruje wniosek w terminie do 30 dni od dnia jego otrzymania, 
informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. 

§ 7.  

1. Konsultacje rozpoczynają się z chwilą opublikowania ogłoszenia Prezydenta Miasta Kielce 
o przeprowadzeniu konsultacji i trwają co najmniej 21 dni. 

2. Ogłoszenie o konsultacjach podawane jest do publicznej wiadomości: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na platformie Idea Kielce (https://idea.kielce.eu/), 

3) na tablicach informacyjnych Urzędu. 

3. Ogłoszenie o konsultacjach można podać do publicznej wiadomości w środkach masowego   
przekazu lub w innych formach, w tym za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Miasta. 

4. Konsultacje w formie ankiet przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu przeprowadza się 
na platformie Idea Kielce ( https://idea.kielce.eu/). 

§ 8.  

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o przeprowadzeniu konsultacji określa w szczególności 

1) przedmiot konsultacji; 

2) obszar, którego dotyczą konsultacje; 

3) formę lub formy konsultacji; 

4) termin przeprowadzenia konsultacji; 

5) szczegółowy harmonogram  przeprowadzania konsultacji; 

6) komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Kielce lub jednostkę organizacyjną Miasta odpowiedzialną 
merytorycznie za przeprowadzenie konsultacji. 

§ 9.  

W celu zapewnienia mieszkańcom  jak najlepszego dostępu do informacji o konsultacjach, 
przeprowadzająca je komórka organizacyjna Urzędu Miasta Kielce lub jednostka organizacyjna 
Miasta  wykorzystuje możliwie wiele kanałów i nośników informacyjno-promocyjnych 
dostosowanych do specyfiki konsultacji. 

§ 10.  

1. Po zakończeniu konsultacji  przygotowywany jest raport z ich przebiegu. 

2. Raport, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać co najmniej informacje o: 

1) przedmiocie, formie i terminie przeprowadzenia konsultacji; 

2) działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych narzędzi 
konsultacyjnych; 

3) zgłoszonych opiniach i uwagach mieszkańców; 
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4) sposobie ustosunkowania się do zebranych opinii i uwag; 

5) liczbie podmiotów biorących udział w konsultacjach; 

6) komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kielce lub jednostce organizacyjnej Miasta 
odpowiedzialnej merytorycznie za przeprowadzenie konsultacji. 

3. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien być podany do publicznej wiadomości w ciągu 
30 dni od dnia zakończenia konsultacji poprzez: 

1) Biuletyn Informacji Publicznej; 

2) platformę Idea Kielce (https://idea.kielce.eu/). 

4. W uzasadnionych przypadkach, wymagających sporządzenia obszernej dokumentacji lub 
dodatkowych analiz, termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu. Informację 
o wydłużeniu terminu i jego przyczynach podaje się do publicznej wiadomości za pośrednictwem 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz platformy Idea Kielce 

5. Prezydent Miasta Kielce przekazuje raport z konsultacji Radzie Miasta Kielce. 

6. W przypadku konsultacji, o których mowa w §5 ust. 1 pkt  3) Prezydent przekazuje raport 
z konsultacji Wnioskodawcy. 

Rozdział 3. 
Przepisy końcowe 

§ 11.  

Traci moc uchwała nr 478/2000 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie 
określenia ogólnych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji. 

§ 12.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 13.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Kielce 

 
 

Kamil Suchański 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/780/2021 

Rady Miasta Kielce 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji 

Prezydent Miasta Kielce 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3) ppkt …….. uchwały nr……….Rady Miasta Kielce z dnia …………. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Kielc 
zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

Przedmiot konsultacji : 

 

Zasięg konsultacji 

 
 

Proponowana forma bądź 
formy konsultacji: 

 

Uzasadnienie: 

 

Dane kontaktowe (imię, 
nazwisko, numer telefonu) 
osoby reprezentującej 
wnioskodawcę: 

 

Wykaz załączników do 
wniosku 

 

     

…………………………………………………………. 

Data i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę 
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1) Podanie danych osobowych jest konieczne do złożenia i rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych; brak podania danych będzie skutkował niemożnością zweryfikowania 
wniosku; 

2) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce; 

3) W zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać informację 
od Inspektora Ochrony Danych (IOD), pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl ; 

4) Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania ustawowego realizowanego 
w interesie publicznym, tj. do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz w zakresie 
niezbędnym do opracowania wyników konsultacji czy realizacji obowiązków sprawozdawczych 
lub kontrolnych związanych z konsultacjami. Cel ten wynika z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym oraz został określony w uchwale Rady Miasta Kielce w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Kielc; 

5) Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub na 
podstawie zawartej z Administratorem umowy/porozumienia ws. powierzenia przetwarzania 
danych; 

6) Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia 
wniosku i przeprowadzenia konsultacji społecznych, a po tym okresie – przez czas wymagany 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele 
archiwalne cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne; 

7) Wnioskodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych. 
Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, pisząc na adres pocztowy Urzędu Miasta 
Kielce, lub elektronicznie, kierując korespondencję na adres IOD; 

8) Wnioskodawcy przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to 
zostanie zrealizowane po okresie, o którym mowa w pkt. 6; 

9) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

...………………………………………………….... 

(data i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę)
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Wykaz organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Kielc popierających wniosek 

o przeprowadzenie konsultacji w sprawie 

…………………………………………………………………………………….…………………… 

L.p. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej lub podmiotu 

Siedziba organizacji 

pozarządowej lub 

podmiotu 

Numer KRS/ 

Numer wpisu do 

ewidencji 

Imiona i nazwiska osób 

upoważnionych do 

reprezentowania organizacji 

pozarządowej lub podmiotu 

Podpisy osób upoważnionych 

do reprezentowania 

organizacji pozarządowej lub 

podmiotu 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/780/2021

Rady Miasta Kielce

z dnia 11 lutego 2021 r.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/780/2021 

Rady Miasta Kielce 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

Lista mieszkańców Kielc popierających przeprowadzenie konsultacji w sprawie 

…………………………………………………………………………………….……………… 

L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 
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□Oświadczam, iż osoby udzielające poparcia posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta 
Kielce. 

□Oświadczam, iż osoby udzielające poparcia zostały poinformowane przeze mnie, iż złożenie 
podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poddanie pod konsultacje społeczne sprawy 
wskazanej we wniosku. 

□Oświadczam, że dane osobowe zawarte w Liście mieszkańców Kielc popierających 
przeprowadzenie konsultacji w sprawie wskazanej we wniosku zostały przez te osoby podane 
dobrowolnie, oraz że spełniłam/-em wobec tych osób obowiązek informacyjny w zakresie 
przetwarzania danych osobowych w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

Dodatkowo osoby te zostały poinformowane przeze mnie o Administratorze danych, którym jest 
Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce oraz o kontakcie z Inspektorem Ochrony Danych 
pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl  

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury konsultacji  
społecznych w sprawie wskazanej we wniosku z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych 
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie 
mogą mieć związek z przeprowadzeniem konsultacji. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Kielce, dnia 

Czytelny podpis wnioskodawcy 
 

…………………………….. 
Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/ 

opiekuna prawnego1)  
 

……………………………… 

 
1) W przypadku osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby 

ubezwłasnowolnionej, w przypadku oświadczenia woli wymagany jest również podpis przedstawiciela 
ustawowego/opiekuna prawnego zgodnie z Kodeksem cywilnym 
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UZASADNIENIE

Uchwała Rady Miasta Kielce w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Kielc jest aktem prawa miejscowego tworzonym na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.).
Konsultacje społeczne są formą udziału obywateli w decydowaniu o sprawach ważnych dla
mieszkańców, w celu jak najpełniejszego informowania społeczności o planowanym projekcie lub
inwestycji, zebrania opinii i uwag, a także wyboru optymalnego rozwiązania uwzględniającego
postulaty mieszkańców.
Rozpoczęcie prac nad przedłożonym projektem uchwały zostało podyktowane coraz większą
potrzebą prowadzenia konsultacji w ważnych dla mieszkańców sprawach. Dostrzeżono również
wzrost zainteresowania prowadzeniem dialogu w sprawach istotnych dla poprawy jakości życia w
mieście, co spowodowało konieczność usystematyzowania zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych.
Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały konsultacje społeczne będą prowadzone
w oparciu o następujące zasady:
1) dobrej wiary – w duchu dialogu, strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia
odmiennych racji;
2) powszechności – każdy zainteresowany ma dostęp do udziału w konsultacjach poprzez
stworzenie warunków powszechnego uczestnictwa;
3) przejrzystości – wszystkie informacje w ramach konsultacji muszą być powszechnie dostępne
poprzez zapewnienie rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji;
4) responsywności – każdy uczestnik konsultacji powinien otrzymać merytoryczną odpowiedź na
zgłoszoną uwagę, opinię, komentarz;
5) koordynacji – konsultacje społeczne muszą mieć gospodarza odpowiedzialnego za cały proces;
6) przewidywalności – konsultacje powinny być prowadzone na jak najwcześniejszym etapie od
wypracowania założeń, w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne zasady;
7) poszanowania interesu ogólnego – ostateczne decyzje podejmowane w oparciu o konsultacje
powinny reprezentować interes i dobro ogółu mieszkańców.
Proponowany w uchwale model prowadzenia konsultacji społecznych jest elementem budowy
systemu zarządzania partycypacyjnego w Mieście Kielce. Celem uchwały jest stworzenie
czytelnych zasad na jakich będą konsultowane z mieszkańcami najważniejsze decyzje dotyczące
ich życia.
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