
                                                                                          
 

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków 

Mechanizmu Finansowego  EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” 

 

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

                                                                                               

 

 

 
 

 

 

w sprawie projektu „Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra” oraz projektu 

„Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami”,  

prowadzonych w dniach od 5 do 20 grudnia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenia Góra, grudzień 2022 r. 

 

 



I. INFORMACJE WSTĘPNE 

 

Konsultacje społeczne projektu „Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra” 

oraz projektu „Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami”, 

przeprowadzone zostały w dniach od 5 do 20 grudnia 2022 r. W tym okresie można było 

składać uwagi i wnioski do projektu obu dokumentów. 

Informację o planowanym rozpoczęciu konsultacji ww. dokumentów zamieszczono w dniu  

25 listopada 2022 r. na stronie projektu www.rozwojlokalny.jeleniagora.pl oraz na stronie 

miasta www.jeleniagora.pl wraz z przekierowaniem na stronę internetową projektu.  Ponadto 

w dniu 28 grudnia 2022  informację o planowanym rozpoczęciu konsultacji  zamieszczono  

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje społeczne.  

Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych kart konsultacyjnych, 

za pomocą których mieszkańcy i inni interesariusze miasta, po zapoznaniu się  

z umieszczonymi na stronie projektami  „Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia 

Góra” oraz projektu „Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami, mogli 

zgłosić swoje uwagi i sugestie dotyczące zmian zapisów ww. dokumentów.  

Celem konsultacji było w głównej mierze zebranie uwag i propozycji zmian projektów,  

a w wyniku tego wypracowanie dokumentów możliwie jak najbardziej odpowiadających 

oczekiwaniu społecznemu. 

Organizatorem konsultacji był Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra. 

 

 

II. ZGŁOSZONE UWAGI – podsumowanie 

 

W konsultacjach wzięło udział 57 osób (biorąc pod uwagę głosy uczestników, którzy nie 

podali swoich danych osobowych, wpisując w polu imię i nazwisko wyłącznie imię –  

61 osób). 

 

Do zapisów projektu „Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra” złożono  

6 uwag, natomiast do zapisów projektu „Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra  

z interesariuszami” 0 uwag. 

 

Treść uwag oraz sposób ich rozpatrzenia prezentują poniższe tabele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rozwojlokalny.jeleniagora.pl/
http://www.jeleniagora.pl/


 

1. Zestawienie uwag do zapisów projektu „Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra” (zwanego dalej Regulaminem) 
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Lokalizacja uwagi 

Treść uwagi Odpowiedź 
Strona Rozdział, §, ustęp 

1. 

Uczestnik 1/ 

05.12.2022 r. 

godz. 09:44 

4 
Rozdział 3 § 7  

pkt 2 

Proponowane brzmienie zapisu: 

 

Informacja o uruchomieniu konsultacji 

powinna być przekazywana lokalnej 

społeczności z wykorzystaniem 

możliwie wielu kanałów informacyjnych 

w terminie co najmniej na 21 dni przed 

ich rozpoczęciem. 

 

Obecne brzmienie zapisu: 

 

Informacja o uruchomieniu konsultacji 

powinna być przekazywana lokalnej 

społeczności z wykorzystaniem 

możliwie wielu kanałów informacyjnych 

w terminie co najmniej na 7 dni przed 

ich rozpoczęciem. 

Uwaga nie została uwzględniona – termin 

7 dni na opublikowanie informacji  

o uruchomieniu konsultacji przed ich 

rozpoczęciem jest terminem minimalnym, 

dającym możliwość dostosowania tego 

terminu do potrzeb konkretnej konsultacji.  

W przypadku konsultacji o charakterze 

lokalnym lub środowiskowym wydłużenie 

minimalnego terminu do 21 dni może 

spowodować niekorzystne dla 

zainteresowanych mieszkańców wydłuże- 

-nie  procesu konsultacji.  

2. 

Uczestnik 1/ 

05.12.2022 r. 

godz. 09:44 

5 § 8 pkt 3 

Proponowane brzmienie zapisu: 

 

 Po zakończeniu konsultacji, komórka 

organizacyjna Urzędu Miasta 

odpowiedzialna za ich 

przeprowadzenie opracowuje raport z 

przeprowadzonych konsultacji. Raport 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Proponowane brzmienie zapisu nakłada 

na organizatora konsultacji obowiązek 

wysłania raportu również interesariuszom, 

który nie podali adresu e-mail lub nie 

życzą sobie przesyłania korespondencji tą 

drogą. Raport będzie udostępniany co 



publikowany jest w Biuletynie Informacji 

Publicznej i/lub na Portalu Partycypacji 

Społecznej 

(www.konsultacje.jeleniagora.pl), nie 

później niż 30 dni po zakończeniu 

konsultacji, a w przypadku konsultacji 

dotyczących szczególnie 

skomplikowanych zagadnień – nie 

później niż 60 dni po zakończeniu 

konsultacji. Raport zostaje również 

wysłany w formie elektronicznej  do 

interesariuszy biorących udział w 

procesie konsultacji. 

 

Obecne brzmienie zapisu: 

 

Po zakończeniu konsultacji, komórka 

organizacyjna Urzędu Miasta 

odpowiedzialna za ich 

przeprowadzenie opracowuje raport z 

przeprowadzonych konsultacji. Raport 

publikowany 

jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

i/lub na Portalu Partycypacji Społecznej 

(www.konsultacje.jeleniagora.pl), nie 

później niż 30 dni po zakończeniu 

konsultacji, 

a w przypadku konsultacji dotyczących 

szczególnie skomplikowanych 

zagadnień – nie 

później niż 60 dni po zakończeniu 

konsultacji. 

najmniej w Biuletynie Informacji Publicznej 

i/lub na Portalu Partycypacji Społecznej 

(www.konsultacje.jeleniagora.pl), czyli w 

sposób dający możliwość zapoznania się 

z treścią raportu zarówno uczestnikom 

konsultacji, jak również innym 

zainteresowanym osobom. Organizatorom 

konsultacji zostanie przekazana 

rekomendacja wysłania raportu na adres 

e-mail interesariuszowi, który złożył 

organizatorowi wniosek w tej sprawie.  

3. Uczestnik 1/ 3 § 5 pkt 5 Brak Załącznika – Wzoru wniosku o Uzupełniono w dokumencie źródłowym, 

http://www.konsultacje.jeleniagora.pl/


05.12.2022 r. 

godz. 09:44 

przeprowadzenie konsultacji 

społecznych 

wniosek zawiera dane, o których mowa w 

§ 5 ust. 2-4 

4. 

Uczestnik 2/ 

06.12.2022 r. 

godz. 15:04 

4 § 7 ust. 5 

Sugestia usunięcia Jeleniej Góry przy 

Prezydenta Miasta gdyż definicje te są 

opisane w par. 3 ust. 1 pkt 1 

Uwaga została uwzględniona  

5. 

Uczestnik 2/ 

06.12.2022 r. 

godz. 15:04 

5 § 7 ust. 6 

Sugestia usunięcia Jeleniej Góry przy 

Prezydenta Miasta gdyż definicje te są 

opisane w par. 3 ust. 1 pkt 1 

Uwaga została uwzględniona 

 

6. 

 

Uczestnik 3/ 

19.12.2022 r. 

godz. 10:01 

- - 

Informacja o konsultacjach tak istotnych 

dokumentów powinna być 

zdecydowanie szerzej rozpropagowana 

Zapisy §  7 Regulaminu regulują 

minimalny zakres ogłoszenia  

o przystąpieniu do konsultacji  

i rekomendują możliwie szerokie spektrum 

kanałów informacyjnych, wykorzystywa -    

-nych do przekazywania mieszkańcom 

danych o planowanych konsultacjach. 

Uwaga zostanie przekazana komórkom 

organizacyjnym Urzędu Miasta Jelenia 

Góra odpowiedzialnym za organizację 

konsultacji społecznych. 



 

2. Zestawienie uwag do zapisów projektu „Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami” 
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Lokalizacja uwagi 

Treść uwagi Odpowiedź 
Strona Rozdział, §, ustęp 

1. - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



III. Podsumowanie 

 

Zgłoszone uwagi w głównej mierze dotyczyły stosowania możliwie jak najdłuższego okresu 

informowania mieszkańców o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz 

stosowania przez organizatora konsultacji możliwie wielu kanałów informacyjnych w celu 

przekazania mieszkańcom Jeleniej Góry danych dotyczących planowanych konsultacji 

społecznych. 

Wdrożenie powyższych wniosków nie wymaga zmian zapisów konsultowanych dokumentów, 

będzie stanowić rekomendację dla organizatorów konsultacji w celu zapewnienia dostępu do 

konsultacji społecznych wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Jeleniej Góry  

i interesariuszom miasta.  

 

 

 

 

 

         Prezydent Miasta 

            Jeleniej Góry 

            Jerzy Łużniak 

 


