
Projekt

z dnia  18 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018r., 
poz. 994 z późń.zm.1) )  uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Celem przeprowadzenia konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Mszczonów uczestnictwa 
w ważnych sprawach Gminy.

2. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Mszczonów przeprowadza się w przypadkach:

1) przewidzianych ustawami;

2) w innych szczególnie ważnych sprawach dla Gminy.

§ 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Mszczonów posiadający czynne prawo 
wyborcze do Rady Miejskiej w Mszczonowie.

§ 3. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie:

1) bezpośrednich protokołowanych spotkań z uczestnikami konsultacji, prowadzonych w sposób umożliwiający 
składanie wniosków i uwag, którym przewodniczy Burmistrz Mszczonowa lub upoważniona przez niego 
osoba;

2) w formie ankiet, w tym ankiet internetowych;

3) poprzez formularze, w tym internetowe umożliwiające wyrażanie opinii;

4) przez składanie wniosków i uwag w firmie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłanych 
droga elektroniczną;

5) przez przeprowadzenie badań w celu określenia preferencji społecznych.

2. Dopuszczalne jest łączenie form, wymienionych w ust. 1, dla jednej sprawy objętej trybem konsultacji.

3. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1) ogólnogminny - dotyczący całego obszaru gminy;

2) lokalny- dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru gminy;

3) środowiskowy - dotyczący określonych grup społeczno-zawodowych lub innych podmiotów.

§ 4. 1. Decyzję o wszczęciu konsultacji społecznych podejmuje Burmistrz Mszczonowa w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności:

1) przedmiot konsultacji;

2) formę przeprowadzenia konsultacji;

3) zasięg terytorialny objęty konsultacjami;

4) wskazanie uprawnionych do udziału w konsultacjach;

5) termin przeprowadzenia konsultacji;

6) określenie czynności związanych z przeprowadzaniem konsultacji;
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7) wskazanie komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie lub jednostki organizacyjnej Gminy 
Mszczonów realizującej zadania związane z przeprowadzeniem konsultacji.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust.1, Burmistrz Mszczonowa przekazuje do wiadomości Radzie Miejskiej 
w Mszczonowie oraz podaje do publicznej wiadomości w szczególności poprzez rozplakatowanie na obszarze 
objętym konsultacjami, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

§ 5. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone również z inicjatywy:

1) Rady Miejskiej w Mszczonowie;

2) zebrania wiejskiego;

3) mieszkańców w liczbie co najmniej 200 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.

2. Inicjatywa przeprowadzenia konsultacji społecznych wyrażona jest w formie:

1) uchwały o przeprowadzeniu konsultacji, jeśli inicjatorem jest Rada Miejska w Mszczonowie;

2) pisemnego wniosku w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-3.

3. W uchwale, o której mowa w ust. 2 pkt 1, Rada Miejska w Mszczonowie określa przedmiot konsultacji, cele, 
zasięg terytorialny oraz formę przeprowadzenia konsultacji. Rada Miejska w Mszczonowie może upoważnić 
Burmistrza Mszczonowa do określenia formy konsultacji.

4. Burmistrz Mszczonowa, na podstawie uchwały, o której mowa w ust.2 pkt 1, zawiadamia mieszkańców 
o konsultacjach w drodze zarządzenia, do którego zastosowanie mają przepisy §4 ust.2 i 3.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składany jest do Burmistrza Mszczonowa i musi wskazywać:

1) przedmiot i cel konsultacji z uzasadnieniem;

2) propozycje terminu przeprowadzenia konsultacji;

3) propozycje formy przeprowadzenia konsultacji;

4) osobę upoważnioną do kontaktów w imieniu wnioskodawcy wraz z podaniem niezbędnych danych 
adresowych.

6. Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji z inicjatywy osób o których mowa w ust. 1 pkt 3 dołącza się listę 
osób uprawnionych do udziału w konsultacjach, w liczbie nie mniejszej niż 200.

7. Lista, o której mowa w ust.6 powinna zawierać imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania 
i własnoręczny podpis, każdej z osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji.Wzór listy określa 
załącznik do uchwały.

§ 6. 1. Jeśli wniosek, o którym mowa w § 5ust.2 pkt 2 nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrz 
Mszczonowa w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, wzywa wnioskodawcę lub osoby upoważnione do 
kontaktów w imieniu wnioskodawcy, do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

2. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku.

3. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku Burmistrz Mszczonowa podejmuje, w formie 
zarządzenia, decyzję o wszczęciu konsultacji społecznych w sprawie objętej wnioskiem.

§ 7. Zbiorcze wyniki konsultacji z mieszkańcami Burmistrz Mszczonowa przedstawia radzie Miejskiej 
w Mszczonowie oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej, rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

§ 8. Wyniki konsultacji nie mają mocy wiążącej dla organów Gminy, jednak powinny być brane pod uwagę 
przy rozstrzygnięciach podejmowanych w sprawie stanowiącej przedmiot konsultacji.

§ 9. Koszty związane z przeprowadzaniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia....................2018 r.

Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych

UDZIELAM POPARCIA 

WNIOSKOWI O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE:

............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

(pełna nazwa przedmiotu konsultacji)

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych  posiadałam/em 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Mszczonowie  i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia  wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Adres zamieszkania PESEL własnoręczny 
podpis
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w art. 5a wskazuje, że zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa rada gminy. W związku z tym na radzie gminy
ciąży prawny obowiązek uregulowania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w formie uchwały
podjętej na podstawie w/wym przepisu.
Zaproponowany projekt uchwały określa ogólny model prowadzenia wszystkich konsultacji, jakie mogą
odbywać się na terenie Gminy Mszczonów w przyszłości.
Projekt uchwały określa między innymi:

1) kto inicjuje konsultacje,

2) sposób i formę konsultacji,

3) zasięg konsultacji

4) sposób przekazywania społeczeństwu lokalnemu informacji o zarządzonych konsultacjach i

wynikach tych konsultacji.

Uchwała o zasadach i trybie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy jest aktem prawa
miejscowego i w związku z tym wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Z uwagi na ustawowy obowiązek określenia przez radę gminy zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami gminy podjęcie uchwały jest zasadne.
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