UCHWAŁA NR XLI/502/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.
Na podstawie art. 5 a ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm./ Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych inwestycji
i projektów miejskich w Gminie Miejskiej Kraków w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław RACHWAŁ

Załącznik do uchwały Nr XLI/502/08
Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych inwestycji
i projektów miejskich w Gminie Miejskiej Kraków
W trosce o rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wdraŜanie idei wspólnoty
samorządowej, w nawiązaniu do realizacji inwestycji i projektów miejskich w Gminie Miejskiej
Kraków postanawia się - zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale - prowadzić
konsultacje społeczne, stanowiące formę dialogu społecznego, wzajemnego uzyskiwania
informacji i opinii przez Obywateli i władze Miasta oraz angaŜowania mieszkańców w proces
decyzyjny, przyczyniając się do osiągania waŜnych z punktu widzenia rozwoju Krakowa celów.

§ 1.
Cel konsultacji społecznych
Celem prowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Kraków jest
stworzenie płaszczyzny partycypacji społecznej w sprawach waŜnych dla Miasta, takich
jak projekty wieloletnich miejskich programów rozwoju i inwestycji, inwestycje
miejskie oraz inne projekty i przedsięwzięcia ujęte w budŜecie i powodujące znaczącą
zmianę warunków Ŝycia mieszkańców, poprzez:
a/ informowanie społeczności lokalnej o planowanych przez Gminę Miejską Kraków
inwestycjach oraz projektach miejskich,
b/ informowanie o efektach przedmiotowych inwestycji oraz projektów miejskich,
c/ promowanie zaplanowanych przez Gminę rozwiązań w zakresie inwestycji oraz
projektów miejskich, ich znaczenia dla rozwoju miasta oraz efektów dla
mieszkańców,
d/ monitorowanie opinii publicznej,
e/ poznanie opinii mieszkańców o sprawach objętych konsultacjami,
f/ zebranie propozycji rozwiązań i pomysłów dotyczących przedmiotowych
inwestycji oraz projektów miejskich,
g/ tworzenie ofert kompensacyjnych dla mieszkańców obszarów, o których mowa
w § 2 ust 1 pkt. a) ,
tak, aby:
a/ stworzyć płaszczyznę współuczestnictwa i zaangaŜowania mieszkańców,
b/ kształtować postawy współodpowiedzialności mieszkańców za rozwój miasta,
c/ pozyskiwać przychylność mieszkańców dla inwestycji oraz projektów miejskich.
§ 2.
Uczestnicy konsultacji społecznych
1. W konsultacjach uczestniczą przede wszystkim:
a/ mieszkańcy obszaru, na którym zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja
lub projekt miejski oraz obszarów bezpośrednio sąsiadujących,
b/ mieszkańcy obszarów pozostających pod wpływem inwestycji lub projektu
miejskiego.
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a/ spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
b/ organizacje pozarządowe (NGO),
c/ społeczności parafialne oraz związki wyznaniowe,
d/ Rady i zarządy dzielnic samorządowych,
e/ Rada Miasta Krakowa,
f/ inwestor.
3. Dodatkowo, w zakresie monitorowania opinii publicznej, konsultacje społeczne mogą
dotyczyć reprezentatywnej próby mieszkańców całego miasta i obszarów
pozostających pod wpływem inwestycji lub projektu miejskiego.
§ 3.
Katalogi inwestycji miejskich
1. Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich (WKIM) tworzony jest w oparciu
o Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) - w zakresie inwestycji strategicznych oraz
budŜet Miasta Krakowa – w zakresie inwestycji programowych.
2. Podstawą WKIM w danym roku są przyjęte przez Radę Miasta Krakowa aktualne:
WPI oraz budŜet Miasta Krakowa.
3. Do WKIM na dany rok włączane są wszystkie wykazane w WPI i budŜecie
inwestycje, dla których w roku budŜetowym, którego dotyczy katalog, zaplanowana
jest faza przygotowania.
4. Komitet Sterujący ds. Konsultacji Społecznych, o którym mowa w § 8 ust. 3 moŜe
w związku z opracowywaniem kolejnych edycji WPI uzupełniać WKIM
o dodatkowe inwestycje miejskie.
5. W celu opracowania właściwego Katalogu Inwestycji Miejskich (KIM), WKIM
podlega konsultacjom ograniczonym, o których mowa w § 5 oraz badaniom
społecznym, których zadaniem jest zdiagnozowanie nastawienia społecznego do
wskazanych w nim inwestycji miejskich, a w szczególności identyfikacja tych
przedsięwzięć, które mogą budzić największe kontrowersje i w konsekwencji
wymagają konsultacji społecznych pełnych, o których mowa w § 5.
6. Zakres przeprowadzania wstępnych badań społecznych będzie kaŜdorazowo
określany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i praktyką w tej dziedzinie, przez
wyspecjalizowane podmioty.
7. Kwalifikacji inwestycji wyszczególnionych we WKIM do KIM dokonuje Komitet
Sterujący ds. Konsultacji Społecznych, o którym mowa w § 8 ust. 3, na podstawie
wyników badań społecznych (inwestycje o najbardziej negatywnym postrzeganiu)
w powiązaniu ze:
a/ znaczeniem danej inwestycji dla rozwoju miasta,
b/ rodzajem oraz stopniem wpływu inwestycji na dany obszar.
8. KIM zatwierdza Prezydent Miasta Krakowa.
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z Radnymi Miasta Krakowa:
a/ Rada Miasta Krakowa powoła spośród Radnych Miasta Krakowa Komisję RMK
ds. Dialogu Społecznego.
b/ Prezydent Miasta Krakowa przedkłada KIM Komisji RMK ds. Dialogu
Społecznego.
c/ Komisja RMK ds. Dialogu Społecznego opiniuje przedłoŜony KIM w terminie
14 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza pozytywną opinię Komisji
RMK ds. Dialogu Społecznego w przedmiocie KIM.
§ 4.
Inicjatywa uruchomienia konsultacji społecznych
1. Konsultacje społeczne mogą być uruchamiane z inicjatywy:
a/ Prezydenta Miasta Krakowa,
b/ Rady Miasta Krakowa,
c/ Mieszkańców Miasta Krakowa.
2. Uruchomienie konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa
odbywa się na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w drodze zarządzenia
określającego w szczególności: przedmiot konsultacji społecznych, czas rozpoczęcia
i zakończenia konsultacji społecznych, zasięg terytorialny konsultacji społecznych,
instytucję odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych.
3. Uruchomienie konsultacji społecznych z inicjatywy Rady Miasta Krakowa odbywa
się w drodze uchwały, określającej w szczególności: przedmiot konsultacji
społecznych, czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych, zasięg
terytorialny konsultacji społecznych.
4. Uruchomienie konsultacji społecznych z inicjatywy mieszańców odbywa się poprzez
złoŜenie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa przez grupę co najmniej 2000
mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych,
przy czym wniosek taki winien zawierać: szczegółowe dane wnioskodawców (imię,
nazwisko, adres zameldowania, PESEL), wraz z określeniem lidera - osoby
wyznaczonej do kontaktu wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres
zameldowania, telefon, adres e-mail).
5. Konsultacje społeczne uruchamiane wskutek inicjatywy Rady Miasta Krakowa, jak
i mieszkańców prowadzone są według zasad, trybów oraz form przewidzianych
w niniejszej uchwale.
§ 5.
Zakres konsultacji społecznych
1. Prowadzone przez Gminę konsultacje społeczne podzielone są, w zaleŜności od
zakresu stosowanych instrumentów, na:
a/ Konsultacje pełne – dialog społeczny, działania informacyjne oraz działania
promocyjne, w tym reklamowe i public relations.
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2. Konsultacjom społecznym pełnym podlegają w szczególności inwestycje wykazane
w KIM.
3. Konsultacjom społecznym ograniczonym podlegają w szczególności inwestycje
wykazane we WKIM.
§ 6.
Formy konsultacji społecznych
1. Konsultacje społeczne ograniczone, wskazane w § 5 prowadzone są w szczególności
poprzez:
a/ platformę internetową – specjalny serwis internetowy wraz z forum,
b/ media interaktywne,
c/ publikacje w prasie lokalnej,
d/ inserty do prasy lokalnej,
e/ materiały informacyjne dystrybuowane w formie direct mailing (poczta tradycyjna
lub elektroniczna),
f/ publikacje własne Urzędu Miasta Krakowa.
2. Konsultacje pełne, wskazane w § 5 są prowadzone z wykorzystaniem wszelkich
dostępnych instrumentów dialogu społecznego (np. kontakty, spotkania
z mieszkańcami obszaru objętego konsultacjami społecznymi), promocji, reklamy
(kampanie medialne i poza medialne – np. ulotki, publikacje, direct mailing) i public
relations, których wybór dokonywany będzie zgodnie z obecnym stanem wiedzy
i praktyką w tej dziedzinie.
3. Prezydent Miasta Krakowa zapewni stały nadzór i opiekę merytoryczną
prowadzonych na podstawie niniejszej uchwały konsultacji społecznych sprawowane
przez specjalistów (ekspertów) z zakresu dialogu społecznego.
4. Realizacja konsultacji społecznych odnoszących się do poszczególnych inwestycji
i projektów miejskich w zakresie wymagającym specjalistycznej wiedzy, narzędzi,
doświadczenia, umiejętności itp. zlecana będzie wyspecjalizowanym podmiotom.
§ 7.
Oferta Kompensacyjna
1. Ofertę Kompensacyjną tworzy się w przypadku inwestycji, które są negatywnie
postrzegane i budzą kontrowersje, w odniesieniu, do których – z przebiegu
konsultacji społecznych - wynika zasadność zastosowania Oferty.
2. Adresatem Oferty Kompensacyjnej mogą być wyłącznie mieszkańcy obszaru,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a) .
3. Przedmiotem Oferty Kompensacyjnej mogą być działania lub inwestycje
dokonywane na obszarze, na którym zlokalizowana będzie przedmiotowa
inwestycja, przynoszące poŜytek ogółowi mieszkańców tego obszaru, w tym
zwłaszcza poprawiające jakość przestrzeni publicznych oraz jakość Ŝycia
w obszarze.
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inwestycję miejską, której dotyczy Oferta.
5. Na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego ds. Konsultacji Społecznych
Prezydent Miasta Krakowa przedkłada Radzie Miasta Krakowa projekt uchwały
dotyczącej Oferty Kompensacyjnej.
6. Rada Miasta Krakowa podejmuje uchwałę przyjmującą Ofertę Kompensacyjną
i kieruje ją do realizacji.
§ 8.
Pozostałe postanowienia
1. W terminie do 3 miesięcy po zakończeniu konsultacji społecznych Prezydent Miasta
Krakowa przedstawia Radzie Miasta Krakowa raport końcowy z przeprowadzonych
konsultacji oraz propozycje przyjęcia ich wyników do realizacji.
2. Raport końcowy z konsultacji społecznych dotyczących danej inwestycji lub projektu
miejskiego, po przedstawieniu Radzie Miasta Krakowa, podawany jest do publicznej
wiadomości.
3. Prezydent Miasta Krakowa powoła Komitet Sterujący ds. Konsultacji Społecznych.
4. Koszty konsultacji społecznych pokrywane będą przez jednostkę odpowiedzialną za
realizację danej inwestycji lub projektu miejskiego.”

