
UCHWAŁA NR XII/439/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku w zakresie zmiany Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, poz. 1629, Dz. U. z 2019, poz. 60, poz. 730, 
poz. 1133) w związku z art. 241, 242 i 244 § 2, Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia uznać za bezzasadny wniosek Pana  zam. w Szczecinie przy 
ul.  w zakresie zmiany Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 
26 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych poprzez 
wprowadzenie panelu obywatelskiego, jako dodatkowej formy konsultacji społecznych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2019 roku do Rady Miasta wpłynął wniosek Pana  zam. 
w Szczecinie przy ul.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/479/12 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych w taki sposób, aby jedną z form konsultacji społecznych, o których mowa w § 7 
przedmiotowej uchwały był panel obywatelski. Przewodnicząca Rady Miasta skierowała 
przedmiotowy wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia postepowania 
wyjaśniającego. Przedmiotem wniosku wskazanym przez autora było wprowadzenie panelu 
obywatelskiego, jako demokratycznego sposobu podejmowania decyzji poprzez możliwość 
przedyskutowania tematu, wysłuchania wszystkich zainteresowanych stron, a także zapoznania się ze 
stanowiskami ekspertów.

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 roku, 
po zapoznaniu się z argumentacją wskazaną we wniosku, postanowiła zawnioskować o jego 
oddalenie, w oparciu o poniższe:

1. Przedmiotem wniosku z art. 241 kpa mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, 
wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy użyciom, ochrony własności, 
lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wniosek  mieści się, zatem w zakresie 
przewidzianym w powyższym. Podkreślenia wymaga jednak, iż „panel obywatelski” nie jest 
zdefiniowany w przepisach prawnych. Określenie to stosuje się do losowo wyłonionej grupy osób, 
której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym, 
z perspektywy dobra wspólnego danej społeczności. Skład panelu obywatelskiego jest losowany 
z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak wiek, płeć czy poziom wykształcenia. 
Pojęcia panel obywatelski używa się także do samego badania sondażowego, z reprezentatywną grupą 
osób, jednak bez elementu deliberacji i wspólnych spotkań całej grupy.

2. Analizując zapis § 7 ust. 1 Załącznika do uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecina 
z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych wskazać należy, 
iż wprawdzie brak jest w nim bezpośrednio zapisu o panelu obywatelskim, niemniej jednak 
przewiduje się w nim

- otwarte spotkania z mieszkańcami

- badanie reprezentatywnych grup mieszkańców,
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- warsztaty dla mieszkańców Gminy umożliwiające zdobycie wiedzy na temat konsultowanego 
przedsięwzięci i wypracowanie rozwiązań, co w istocie rzeczy stanowi elementy wchodzące 
w skład pojęcia „panelu obywatelskiego”.

3. Najistotniejszy zapis zawarty jest w punkcie 8 § 7 ust. 1, który przewiduje „inne formy 
uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji”. Zapis ten pozwala na sięganie do każdej formy 
konsultacji społecznych.

Ponadto, w dniu 08 stycznia 2019 roku wniosek Pana  został złożony jako petycja 
do Prezydenta Miasta. 21 marca 2019 roku wnioskodawca otrzymał zawiadomienie o nie 
uwzględnieniu swojej petycji w sprawie uruchomienia szczecińskiego panelu obywatelskiego. 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem 
skargi.

Wobec powyższego wniosek Pana z dnia 24 września 2019 rok należy uznać 
za bezzasadny.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska
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