Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
nr 5/2021 z dn. 12.10.2021

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU STRATEGII METROPOLIA KRAKOWSKA 2030
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych oraz
precyzuje zadania i obowiązki podmiotu przeprowadzającego konsultacje społeczne
projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030 (dalej: Strategia SMK2030).
2. Konsultacje społeczne projektu Strategii SMK2030 mają na celu wzmocnienie
partycypacji społecznej członków społeczności metropolitalnej oraz szersze włączenie
ich w życie społeczno-gospodarcze obszaru Metropolii Krakowskiej.
3. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poszczególnych etapów
procesu konsultacji społecznych wykonuje Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
4. Proces konsultacji społecznych projektu Strategii SMK2030 nadzoruje, w tym przyjmuje
sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, Zarząd Stowarzyszenia Metropolia
Krakowska.
§2
Zasady i tryb konsultacji społecznych
1. Działania konsultacyjne dotyczące projektu Strategii SMK2030 prowadzone będą
z uwzględnieniem następujących zasad:
a) Zasada dialogu obywatelskiego
Konsultacje społeczne prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Ich
podstawą jest wzajemna otwartość i wola zrozumienia odmiennych racji.
b) Zasada powszechności
Uczestnikiem konsultacji może być każdy, kto jest zainteresowany problematyką
rozwoju Metropolii Krakowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów
i instytucji określonych w przepisach prawa.
c) Zasada przejrzystości
Informacje o celu, sposobie prowadzenia, przebiegu i wynikach konsultacji są jasno
komunikowane i łatwo dostępne, co pozwala na łatwą identyfikację poglądów
uczestników konsultacji.
d) Zasada równości i responsywności
Wszystkie zgłoszone w wyznaczonym terminie uwagi, wnioski i opinie są
rozpatrywane na równych zasadach i z wykluczeniem wszelkich preferencji.
Każdemu, kto zgłosi opinię, udzielana jest merytoryczna odpowiedź, co nie
wyklucza odpowiedzi zbiorczych. Integralną częścią procesu konsultacji jest
sporządzenie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego
w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag, wraz z uzasadnieniem.
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e) Zasada poszanowania interesu ogólnego
Wszyscy uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes,
jednak ostateczne decyzje w stosunku do zgłaszanych postulatów, podejmowane
w wyniku przeprowadzonych konsultacji, powinny reprezentować interes publiczny
i dobro ogólne.
2. Działania konsultacyjne projektu Strategii SMK2030 prowadzone będą zgodnie z niżej
określonym trybem:
a) W procesie konsultacji społecznych uwzględnia się przepisy obowiązującego prawa,
w tym w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju i o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
b) W procesie konsultacji społecznych Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
zapewnia odbiorcom konsultacji łatwy, powszechny i dogodny dostęp do informacji
o projekcie Strategii SMK2030, jego treści, terminach spotkań, sposobach i miejscu
przekazywania uwag i opinii oraz czasie trwania konsultacji oraz uzyskuje niezbędne
opinie i uzgodnienia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
c) Końcowym etapem konsultacji jest opublikowanie na stronie internetowej
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska sprawozdania z konsultacji społecznych,
zawierającego uzasadnienia dla dokonanych rozstrzygnięć w odniesieniu do
zgłoszonych uwag, wniosków i opinii. Sprawozdanie jest jawne i przekazane do
publicznej wiadomości.
d) Kwestie uzgodnione ze społeczeństwem znajdują odzwierciedlenie w zapisach
ostatecznej wersji projektu Strategii SMK2030.
§3
Czas trwania konsultacji społecznych
Konsultacje projektu Strategii SMK2030 trwają nie krócej niż 35 dni kalendarzowych od dnia
ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska informacji
o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii SMK2030 oraz
terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych.
§4
Upublicznienie informacji o konsultacjach społecznych
1. Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zamieszcza ogłoszenie o konsultacjach
społecznych projektu Strategii SMK2030 na stronie internetowej Stowarzyszenia
Metropolia Krakowska: www.metropoliakrakowska.pl, zawierające w szczególności:
a) zaproszenie do uczestnictwa w procesie konsultacji,
b) cel i przedmiot konsultacji,
c) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
d) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu,
e) dane kontaktowe do zespołu, odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji.
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§5
Uczestnicy konsultacji
1. Uczestnikami konsultacji społecznych projektu Strategii SMK2030 mogą być między
innymi:
a) jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza sąsiadujące z obszarem Metropolii
Krakowskiej,
b) związki jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza związki ZIT,
c) organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
d) organy administracji rządowej,
e) organizacje pozarządowe,
f) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
g) niezależni eksperci,
h) instytucje kultury,
i) szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze,
j) samorządy studenckie i studenci,
k) partie polityczne w regionie,
l) przedstawiciele Parlamentu RP oraz Parlamentu Europejskiego,
m) przedstawiciele kościołów, związków wyznaniowych, wspólnot religijnych,
n) inni przedstawiciele społeczności regionalnych (np. organizacje nieformalne
działające na terenach miejskich i wiejskich),
o) osoby fizyczne.
2. Uczestnicy konsultacji podają niezbędne dane, umożliwiające łatwy kontakt zwrotny.
3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywać się będzie zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016,
str. 1).
§6
Uwagi, wnioski i opinie
1.

Uczestnicy konsultacji, o których mowa w § 5 ust. 1, mogą w czasie trwania konsultacji
wnieść uwagi, wnioski oraz wyrazić opinię do projektu Strategii SMK2030:
a) poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronie internetowej
www.metropoliakrakowska.pl,
b) w formie pisemnej:
i.

poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na adres
skrytki Stowarzyszenia Metropolia Krakowska :/SMK2021/SkrytkaESP;

ii.

poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl;

iii.

2.

drogą pocztową lub osobiście na adres siedziby Stowarzyszenia Metropolia
Krakowska: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.
Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne
propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie.
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3.
4.

Nieprzedstawienie opinii w czasie trwania konsultacji, określonym w ogłoszeniu,
o którym mowa w § 4, oznacza rezygnację z jej przedstawienia.
Uwagi, wnioski i opinie złożone po terminie zakończenia konsultacji, określonym
w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.
§7
Działania konsultacyjne

Działania konsultacyjne dotyczące projektu Strategii SMK2030 mogą być realizowane
w różnych formach fakultatywnie poprzez:
a) spotkania i konferencje, w tym organizowane w trybie zdalnym,
b) publikacje informacji o dokumencie i jego konsultacjach oraz transmisje z wydarzeń
na stronie internetowej www.metropoliakrakowska.pl,
c) publikacje informacji i ogłoszeń oraz postów w mediach społecznościowych
i lokalnej prasie,
d)
e)
f)
g)
h)

prezentacje i materiały filmowe,
newsletter kierowany do zadeklarowanych odbiorców,
korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii,
zapytania o opinie indywidualne,
inne formy debaty publicznej.
§8
Sprawozdanie z konsultacji społecznych

1.

2.

3.

Po zakończeniu konsultacji społecznych projektu Strategii SMK2030, Biuro
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska sporządza zbiorcze zestawienie wszystkich uwag
wniosków i opinii oraz propozycję ustosunkowania się do nich, celem rozpatrzenia ich
przez Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w terminie do 30 dni od daty zakończenia
konsultacji przyjmuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Sprawozdanie
zawiera informację o sposobie ustosunkowania się do uwag, wniosków i opinii
zgłoszonych w procesie konsultacji.
Sprawozdanie przedstawione jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.metropoliakrakowska.pl.
§9
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

Konsultacje społeczne projektu Strategii SMK2030 mają charakter opiniodawczy.
Konsultacje społeczne projektu Strategii SMK2030 uznaje się za ważne bez względu na
liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział, czy liczbę zgłoszonych w ich toku uwag
i opinii, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych
pokrywane są z budżetu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, z możliwym udziałem
środków zewnętrznych.
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