Raport końcowy z konsultacji społecznych
projektu uchwały
dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz
z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
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Wprowadzenie
W okresie od 24 maja do 31 lipca 2018 r. Miejskie Centrum Dialogu Wydział Rozwoju
Miasta wraz z Biurem Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych prowadziły
z mieszkańcami, z organizacjami pozarządowymi, ciałami dialogu obywatelskiego oraz
Radami i Zarządami Dzielnic Miasta Krakowa konsultacje projektu uchwały dotyczącej
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz
z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Jednostkami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji społecznych z ramienia
Prezydenta Miasta Krakowa były:
 Miejskie Centrum Dialogu Wydział Rozwoju Miasta (MCD),
 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (Biuro MOWIS).
Podstawę prawną dla procesu stanowiło Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 21.05.2018 r. nr 1274/2018, w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych
z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie projektu aktu prawa
miejscowego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
1. Przedmiot Raportu
Przedmiotem niniejszego Raportu jest podsumowanie przebiegu procesu konsultacji
oraz prezentacja wyników wraz z podsumowaniem konsultacji społecznych projektu
uchwały.
2. Cel konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne projektu uchwały miały na celu poinformowanie mieszkańców
Krakowa, organizacji oraz innych instytucji o przedmiotowym projekcie, a także
zebranie opinii i propozycji dotyczących projektu zmierzających do uzyskania jak
najszerszej społecznej akceptacji projektu oraz zapewnienie mieszkańcom,
organizacjom i innym podmiotom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć
bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia. Wypracowanie regulacji
zakresu i formy konsultacji, zasad inicjowania konsultacji i wnioskowania o wszczęcie
konsultacji, trybu ich przeprowadzania, zasad informowania o konsultacjach oraz zasad
przygotowywania raportów z konsultacji.
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3. Przebieg konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne rozpoczęły się 24 maja 2018 r. i były poprzedzone szeroką akcją
informacyjną. Informacje o konsultacjach zamieszczone były na stronie internetowej
Miejskiego Centrum Dialogu (dialoguj.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej
(bip.krakow.pl), na portalu Magiczny Kraków (krakow.pl), w miejskim portalu dla
organizacji pozarządowych (ngo.krakow.pl) prowadzonym przez Biuro MOWIS,
stronach Rad Dzielnic Miasta Krakowa oraz na portalu społecznościowym Facebook.
Dodatkowo działania promujące konsultacje wzmocniono akcją outdoorową, plakaty
rozwieszono we wszystkich dzielnicach Krakowa za pośrednictwem Rad i Zarządów
Dzielnic ( m.in. tablice ogłoszeń oraz siedziby Rad), miejskich instytucji kultury oraz
Centrach Aktywności Seniora oraz we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.
W ramach konsultacji Miejskie Centrum Dialogu wraz z Biurem MOWIS zorganizowały
2 otwarte spotkania dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, które odbyły się:
– 6 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10
w Krakowie;
– 19 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10
w Krakowie.
Dodatkowo przeprowadzono 4 dyżury ekspertów ds. konsultacji społecznych, które
odbyły się w dniach 30 maja, 4 czerwca, 13 czerwca oraz 20 czerwca 2018 r. w godzinach
od 16:00 do 19:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie,
podczas których zainteresowani przedmiotem konsultacji mieszkańcy otrzymywali
zarówno wszelkie informacje dotyczące projektu oraz debatowali z pracownikami MCD
nad zapisami projektu uchwały. Na dwóch spotkaniach i czterech dyżurach MCD
odwiedziło łącznie 32 osoby zainteresowane zasadami konsultacji społecznych
w Gminie Miejskiej Kraków.
W okresie trwania konsultacji społecznych wyłożono do publicznego wglądu projekt
aktu prawa miejscowego w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10
w Krakowie.
Uwagi do konsultowanego dokumentu wraz z załącznikami można było składać
w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2018 r. (decydowała data stempla
pocztowego):
1. Poprzez formularz konsultacji (wersja w pliku doc.), który można było dostarczyć
osobiście lub pocztą na adres:
Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub
Biuro Miejskiego Ośrodka Inicjatyw Społecznych os. Centrum C 10, 31-931 Kraków
z podpisem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji”.
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2. Poprzez wysłanie formularza na adres: dialoguj@um.krakow.pl z podpisem:
„Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji”.
W ramach konsultacji projekt uchwały skierowano do konsultacji z ciałami dialogu, tj.
wszystkimi Komisjami Dialogu Obywatelskiego działającymi przy komórkach UMK oraz
zwrócono się z prośbą o opinię do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Na posiedzeniu 11.06.2018 r. jednym z punktów było omówienie projektu uchwały
i podjęcie uchwały opiniującej przez przedstawicieli KRDPP.
Dodatkowo Miejskie Centrum Dialogu poprosiło o opinię projektu uchwały
Porozumienie Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkanie w tej sprawie odbyło się
19.06.2018 r. w siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Projekt
uchwały był również konsultowany z Radą Budżetu Obywatelskiego na posiedzeniu 12
lipca 2018 r.
Łącznie w trakcie trwania procesu konsultacji tj. od 24 maja do 31 lipca 2018 roku
otrzymano 17 uwag – postulatów dotyczących konsultowanego projektu uchwały,
szczegółowy ich opis w raz ze sposobem ich rozpatrzeniem znajduje się w rozdziale 6
Raportu.

3.1 Konsultacje internetowe poprzez serwis dialoguj.pl
Pełne konsultacje internetowe były prowadzone przez serwis internetowy Dialog
Społeczny Urzędu Miasta Krakowa dialoguj.pl.
24 maja 2018 r. na stronie poświęconej konsultacjom społecznym z mieszkańcami
dialoguj.pl zostały uruchomione konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz
z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
konsultacje internetowe zakończyły się 31.07.2018 r.
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4. Opinie Rad i Zarządów Dzielnic
Wydział Rozwoju Miasta wystosował pismo do wszystkich Rad i Zarządów Dzielnic,
z prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały.
W trakcie trwania procesu konsultacji pracownicy Miejskiego Centrum Dialogu służyli
wsparciem i udzielali wyjaśnień zainteresowanym przedstawicielom Rad i Zarządów
Dzielnic (telefonicznie – cztery Rady Dzielnic I, III, VII, XIII, jak również osobiście
uczestnicząc w spotkaniach z radnymi, na których omawiano zapisy projektu uchwały –
dwie Rady Dzielnic – III i XIII).
Opinie Rad i Zarządów Dzielnic - Zestawienie tabelaryczne:
Dzielnica

Opinia/uwagi

Dzielnica I

Zaopiniowano pozytywnie

Dzielnica II

Zaopiniowano pozytywnie

Dzielnica III

Zaopiniowano pozytywnie

Dzielnica IV

Brak opinii

Dzielnica V

Zaopiniowano pozytywnie

Dzielnica VI

Zaopiniowano pozytywnie

Dzielnica VII

Zaopiniowano pozytywnie

Dzielnica VIII

Zaopiniowano pozytywnie

Dzielnica IX

Nie wniesiono uwag

Dzielnica X

Zaopiniowano pozytywnie

Dzielnica XI

Zaopiniowano pozytywnie

Dzielnica XII

Zaopiniowano pozytywnie

Dzielnica XIII

Zaopiniowano pozytywnie

Dzielnica XIV

Zaopiniowano pozytywnie, zgłoszono wniosek
o zmniejszeniu liczby NGO z 15 na 5 (niezbędne minimum,
aby móc uruchomić proces konsultacji społecznych
z ramienia organizacji pozarządowych)

Dzielnica XV

Zaopiniowano pozytywnie

Dzielnica XVI

Brak opinii

Dzielnica XVII

Brak opinii

Dzielnica XVIII

Zaopiniowano pozytywnie
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5. Opinie innych podmiotów
Zestawienie tabelaryczne:
Instytucja

Opinia/uwagi

Krakowska Rada Działalności Pożytku
Publicznego

Zaopiniowano pozytywnie

Porozumienie Na Rzecz Rozwoju
Przedsiębiorczości

Zaopiniowano pozytywnie

Rada Budżetu Obywatelskiego

Zaopiniowano pozytywnie

Krakowska Rada Seniorów

Brak opinii

Młodzieżowa Rada Krakowa

Brak opinii

Komisje Dialogu Obywatelskiego

Opinia KDO ds. Środowiska – załącznik
Pozostałe KDO – brak opinii

9

6. Uwagi, postulaty zebrane w trakcie konsultacji
Zestawienie tabelaryczne:
Nr

1.

Jednostka
projektu
uchwały,
której
dotyczy
zmiana
§5

Treść uwagi

Sposób rozpatrzenia

2.

§5

W § 5 dodać punkt 6 o treści „Wniosek
o przeprowadzenie konsultacji, złożony przez
podmiot lub podmioty, o których mowa w § 5
ust. 1 pkt 3, może zawierać:
1) zalecany termin rozpoczęcia i/lub
zakończenia konsultacji,
2) minimalny czas trwania konsultacji,
3) proponowany rejon miasta w którym
powinno odbyć się spotkanie informacyjne lub
konsultacyjne,
4) proponowaną minimalną ilość spotkań,
5)
sugerowany
termin
lub
terminy
i godziny spotkań,
6) wskazanie grup do których powinny być
skierowane inne standardowe formy promocji
(np. grup zagrożonych wykluczeniem ze
względu na wiek, miejsce zamieszkania, stan
zdrowia, sytuację rodzinną, pochodzenie lub
język używany do komunikacji) wraz ze
wskazaniem
sposobów
zwiększenia
dostępności”.

3.

§6

Dodać pkt 6 o treści „w uzasadnionych Uwaga przyjęta. Wprowadzono
przypadkach możliwe jest łączenie wniosków o ust. 6 w paragrafie 6.
konsultacje o podobnym zakresie”.

4.

§8

Dodać punkt 9 „informację o dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami kontakt do
osoby która o niej poinformuje oraz informację
w jaki sposób osoba zagrożona wykluczeniem
może uzyskać pełen dostęp np. w formie
tłumacza”.

5.

§7

Dodać ustęp 8 „Konsultacje nie powinny Uwaga odrzucona.
odbywać się w całości w okresie wakacji”.
Uzasadnienie: konsultacje
społeczne GMK prowadzi również

Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Uwaga odrzucona w kontekście
grupy co najmniej 15 organizacji NGO – przyjęcia uwagi lp. nr 14.
wniosek o zmniejszenie liczby z 15 do 5
organizacji NGO.
Uwaga skonsumowana zapisami
uchwały:
pkt 2 - paragraf 7 ust. 7 oraz pkt 4
paragraf 4 ust. 2.
Pozostałe zapisy uwagi zostały
przyjęte w zakresie
uwzgledniającym stanowisko.
Konieczne uporządkowanie
numeracji – wprowadzono ust. 5 w
paragrafie 6.

Uwaga przyjęta w zakresie:
„oraz informację o dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami”
Konieczne uporządkowanie
numeracji – wprowadzono w par.
7, ust. 2 punkt 7.
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6.

7.

§7

w trybie obligatoryjnym w
terminach wynikających albo
z obowiązujących przepisów
ustawowych bądź w trybach
wynikających z nowoprzyjętych, a
nieplanowanych ustaw, mających
wpływ na zakres działania
samorządu. Wakacje
i ferie są terminem względnym. Na
czas wakacji i ferii samorząd nie
zatrzymuje pracy. Proponowany
zapis
o odpowiednio długich terminach
konsultacji, wykraczających poza
termin przyjętego okresu wakacji
lub ferii znajdzie się
w rekomendacjach do procedury
wewnętrznej dla komórek UMK
i mjo.
Uwaga przyjęta w zakresie:
„Konsultacje powinny kończyć się
w dzień roboczy w którym
zapewnione jest funkcjonowanie
UMK w stałych godzinach i
obsadzie”.

Dodać ustęp 9 „Konsultacje powinny kończyć
się w dzień roboczy w którym zapewnione jest
funkcjonowanie
UMK
w stałych godzinach i obsadzie. Termin
zakończenia konsultacji należy wyznaczyć w
ten sposób, aby ostatnie 5 dni konsultacji nie
odbywało się w okresie świąt państwowych,
przerwy świątecznej, wakacyjnej i ferii.
Uwaga przyjęta w zakresie
uwzględniającym stanowisko:
„Termin zakończenia konsultacji
należy wyznaczyć w ten sposób,
aby ostatnie 5 dni konsultacji nie
odbywało się w okresie świąt
państwowych, przerwy
świątecznej, wakacyjnej i ferii
dniach ustawowo wolnych od
pracy”.
Wprowadzono w par. 7 ust. 8.
Warto uwzględnić rozgraniczenie zbierania Konsultacje z założenia
uwag
od
mieszkańców
GMK realizowane są z mieszkańcami
i osób spoza.
GMK.

Co do zasady: W rozstrzygnięciu
nadzorczym Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 29 listopada
2013 r., NKN.4131.149.31.2013.MG:
wskazano, że "z art. 5a ustawy
wprost wynika, że zakresem
podmiotowym konsultacji są
objęci tylko i wyłącznie
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mieszkańcy gminy. Oznacza to, że
w uchwale określającej zasady
i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami nie można
umieszczać przepisów, które by w
odmienny sposób wyznaczały
zakres podmiotowy konsultacji.
(…) Z powyższego wynika, że wolą
ustawodawcy było, by katalog
osób mających prawo do udziału
w konsultacjach społecznych był
szerszy niż w klasycznej formie
demokracji bezpośredniej, jaką
jest głosowanie w wyborach na
sołtysa czy też na członków rady
sołeckiej". „Ustawodawca
przyznając, w art. 5a ust. 2 u.s.g.,
radzie gminy uprawnienie do
określenia w drodze uchwały
zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami gminy
nie dokonał żadnego zawężenia
kręgu podmiotów uprawnionych
do wzięcia udziału w konsultacji.
Jedynym ustawowym wymogiem
jest fakt bycia członkiem danej
społeczności, a więc pozostawania
mieszkańcem danej gminy”.
(wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach
z dnia 13 kwietnia 2017 r., sygn.
akt II SA/Ke 38/17).
Postulat odrzucony.
Organizacja spotkań w weekendy
w godzinach popołudniowych
znajdzie się w rekomendacjach do
procedury wewnętrznej dla
komórek UMK i mjo.

8.

§7

Warto uwzględnić organizację spotkań
konsultacyjnych:
w
weekendy,
w godzinach popołudniowych (od 17.00) lub
około południowych w zależności od grup
docelowych: seniorzy, osoby pracujące,
opiekunowie osób zależnych itp.

9.

§7

Warto uwzględnić organizację przynajmniej Postulat odrzucony z uwagi na
dwóch spotkań na końcu i na początku.
logistykę organizowania procesu
konsultacji w GMK.

10.

§ 10

Warto uwzględnić opinie, uwagi i pytania
przekazane ustnie podczas spotkań powinny
być równoprawne z tymi wniesionymi w formie
pisemnej, być spisane i zamieszczone w
końcowym raporcie wraz z opinią UMK.

Postulat skonsumowany
w zakresie obowiązku
protokołowania spotkań
konsultacyjnych, - par. 4, ust. 2,
punkt 1.
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11.

§ 6;
załącznik
nr 2

12.

Wniosek
o
usunięcie
paragrafu
6 Uwaga nierozpatrzona:
w Załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Brak uzasadnienia uwagi.
Miasta Krakowa w brzmieniu:
Konsultacjom nie podlegają projekty aktów
prawa miejscowego konsultowane w myśl
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z
późn. zm.), inne projekty aktów prawa
miejscowego, jeśli wynika to z przepisów rangi
ustawy
oraz
projekty
aktów
prawa
miejscowego
poddawane
konsultacjom
społecznym z mieszkańcami Gminy Miejskiej
Kraków.
Wniosek
o
uruchamianie
konsultacji Postulat skonsumowany zapisem
społecznych na jak najwcześniejszym etapie par. 2 i par. 3.
planowanego procesu/inwestycji.

13.

§5

Wniosek o umożliwienie składania wniosku o Uwaga przyjęta. Wprowadzono w
uruchomienie konsultacji Komisjom Dialogu paragrafie 5.
Obywatelskiego.

14.

§5

Wniosek o obniżenie do 8 ilości organizacji
potrzebnych do uruchomienia konsultacji.

15.

Uwaga przyjęta. Wprowadzono w
paragrafie 5

Postulat
przeprowadzenia
konsultacji Postulat przyjęty. Projekt uchwały
dokumentu z innymi ciałami dialogu, w tym przekazano do konsultacji ciałom
m.in. z Radą Krakowskich Seniorów oraz dialogu społecznego.
Młodzieżową Radą Miasta, jak również Radami
Dzielnic.

16.

§5

Wniosek o uzupełnienie listy ciał inicjujących Uwaga przyjęta. Wprowadzono w
konsultacje
o
Radę
ds.
Osób paragrafie 5.
Niepełnosprawnych.

17.

§6

Postulat o umożliwienie łączenia wniosków, Uwaga przyjęta. Wprowadzono
których tematyka się pokrywa.
ust. 6 w paragrafie 6 .

13

7. Załączniki
1. Projekt uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wraz
z załącznikami.
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.05.2018 r., nr 1274/2018,
w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta
Krakowa w przedmiocie projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków
oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
3. Uchwała Nr 132/2018 Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto z dnia19 lipca 2018 r.
4. Uchwała Nr XLV/254/2018 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 czerwca
2018 r.
5. Uchwała Nr XLVI/359/2018 Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 17 lipca
2018 r.
6. Uchwała Nr XLIX/390/2018 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 20 czerwca
2018 r.
7. Uchwała Nr LII/390/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 21 czerwca 2018
r.
8. Uchwała Nr XLV/398/2018 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 20 czerwca
2018 r.
9. Uchwała Nr XLVII/478/2018 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 20 czerwca
2018 r.
10. Uchwała Nr LV/358/2018 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki z dnia
22.06.2018 r.
11. Uchwała Nr XLVII/382/2018 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 31 lipca 2018
r.
12. Uchwała Nr 218/2018 Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 20
czerwca 2018 r.
13. Uchwała Nr XLIX/707/2018 Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim z dnia 3
lipca 2018 r.
14. Uchwała Nr LIX/694/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17 lipca 2018 r.
15. Uchwała Nr 130/18 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 20 czerwca 2018 r.
16. Uchwała Nr XLVI/334/2018 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice z dnia 21 czerwca
2018 r.
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17. Uchwała Nr L/504/2018 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 25 czerwca
2018 r.
18. Uchwała Nr 16/2018/III KRDPP/44 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego z dnia 11 czerwca 2018 r.
19. Protokół nr 06/2018 z posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego 12.07.2018 r.
20. Uchwała Nr 29/2018 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska z dnia 18
lipca 2018 r.
21. Formularz konsultacyjny.
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