i nieodpłatnego poradnictwa

Informacje na temat
nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie
Rudy Śląskiej

obywatelskiego

http://www.rudaslaska.pl/pomoc-prawna

Zapraszamy do punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej

Udzielane porady są:
bezpłatne (klient zobowiązany
jest do podpisania
oświadczenia, że nie stać
go opłacenie porady
adwokata, radcy prawnego,
prawnika),
 poufne,
 udzielane w oparciu
o aktualny stan prawny
(rzetelne i profesjonalne),
 bezstronne.


Informacje na temat darmowej
pomocy prawnej i edukacji
prawnej na stronie
Ministerstwa Sprawiedliwości

NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA, PORADNICTWO
OBYWATELSKIE
I EDUKACJA PRAWNA

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/

§
Warto być
aktywnym

Naszą misją jest zapewnienie
klientom rzetelnych,
bezstronnych, bezpłatnych
porad prawnych
i obywatelskich oraz informacji
prawnej!

Zapisy na nieodpłatne porady prawne
i obywatelskie pod nr telefonu:
32 248 68 00
lub
w pok. 313
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urząd Miasta Ruda Śląska
W godzinach pracy Urzędu Miasta

Jak aktywnie działać?
Możliwości wypowiadania się w sprawach
dotyczących obywateli:
Referendum ogólnokrajowe
Wniosek do Sejmu o jego przeprowadzenie musi
poprzeć co najmniej 500 tys. obywateli
uprawnionych do tego, aby wziąć udział
w referendum. Sejm jednak nie ma obowiązku się
do niego przychylić.
Referendum z inicjatywy obywateli nie może
dotyczyć:
 wydatków i dochodów, w szczególności
podatków,
 obronności państwa
 amnestii.
Referendum ogólnokrajowe jest wiążące jeżeli
weźmie w nim udział min. połowa uprawnionych
do głosowania.
Referendum lokalne
Przeprowadza się je między innymi na wniosek
min. 15 obywateli, którym przysługuje prawo
wybierania
danej
jednostki
samorządu
terytorialnego, a w odniesieniu do referendum
gminnego – także 5 obywateli, którym przysługuje
prawo wybierania do rady gminy.
Referendum lokalne może dotyczyć:
 odwołania jednostek samorządu terytorialnego
pochodzących z wyborów czyli rady gminy
(miasta), powiatu, sejmiku wojewódzkiego,
wójta/burmistrza, prezydenta;

 samoopodatkowania się mieszkańców na cele
publiczne
 istotnych spraw dotyczących wspólnoty
samorządowej w zakresie kompetencji
organów samorządowych za wyjątkiem spraw
indywidualnych mieszkańców, wymagających
wieloetapowych procedur, o charakterze
ponadlokalnym, dotyczących wewnętrznej
organizacji
organów
gminy
i
ich
funkcjonowania.
Petycja
Petycja to pismo z postulatem/prośbą/propozycją
odnoszącą się do wszelkich spraw związanych
z życiem
publicznym.
Kierowane
jest
indywidualnie lub zbiorowo do władzy publicznej
zgodnie z jej kompetencjami.
Petycję może złożyć każdy obywatel do każdego
organu władzy publicznej w interesie publicznym,
własnym, lub osoby/podmiotu trzeciego za jego
zgodą.
Petycja może dotyczyć: żądania zmiany prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania
na swoją rzecz, na rzecz życia zbiorowego
lub wartości wymagających szczególnej ochrony
w imię dobra wspólnego.
Nie jest wymagana szczególna forma, można
ją złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.
Powinna zawierać: dane wnoszącego petycję,
adresata i przedmiot petycji, ponadto zgodę na jej
ujawnienie na stronie internetowej adresata.
Organ jest zobowiązany do rozpatrzenia petycji
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3
miesięcy od dnia jej złożenia.

Konsultacje społeczne
Konsultacje
społeczne
mogą
dotyczyć
w zasadzie wszystkiego.
Najczęściej z mieszkańcami konsultowane
są kwestie
dotyczące
planów
zagospodarowania przestrzennego i nowych
inwestycji. Może chodzić zarówno o
modernizację ulicy czy zagospodarowanie
placu, albo dyskusję o planach dotyczących
kierunków przyszłego rozwoju miasta. Można
rozmawiać o dokumentach strategicznych
miasta bądź państwa. Konsultacje społeczne
organizują różne podmioty administracji
rządowej i samorządowej.
W niektórych przypadkach, tak jak np. w ocen
oddziaływania na środowisko, uchwalana
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego, zmiany granic gmin lub miasta,
zorganizowanie konsultacji jest obowiązkowe.
Celem konsultacji jest wypracowanie wraz
z mieszkańcami takich rozwiązań, które będą
uwzględniały
potrzeby
mieszkańców.
Ostateczne projekty mogą zawierać większość
zgłoszonych potrzeb, a czasem tylko niewielką
ich część.
Budżet obywatelski (partycypacyjny)
Budżet partycypacyjny daje mieszkańcom
możliwość współdecydowania o części budżetu
danej miejscowości. Mogą oni zgłaszać swoje
pomysły, mogą głosować na pomysły innych.
Więcej o budżecie obywatelskim w Rudzie
Śląskiej na stronie WWW:
https://rudaslaska.budzet-obywatelski.org/

