
UCHWAŁA NR VII.47.2019
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta 
Mińsk Mazowiecki

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 
506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mińsk Mazowiecki
 w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców 
w sprawie poddanej konsultacji.

2. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wynik nie jest wiążący dla władz Miasta Mińsk 
Mazowiecki.

§ 3. 1. Konsultacje z mieszkańcami Miasta Mińsk Mazowiecki mogą być prowadzone w następujących 
formach:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami prowadzonych w sposób umożliwiający składanie wniosków, uwag lub 
propozycji;

2) podanie do wiadomości publicznej projektów dokumentów bądź propozycji rozwiązań będących 
przedmiotem konsultacji na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki  i przyjmowanie opinii, uwag 
lub propozycji przesłanych na piśmie na adres Urzędu Miasta lub drogą elektroniczną na wskazany adres
e-mail;

3) wyłożenie do publicznego wglądu projektów dokumentów bądź propozycji rozwiązań będących 
przedmiotem konsultacji w siedzibie Urzędu Miasta i przyjmowanie opinii, uwag lub propozycji 
przesłanych na piśmie na adres Urzędu Miasta lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail;

4) dyżury konsultacyjne mające na celu udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy będącej 
przedmiotem konsultacji oraz złożenie opinii, uwag lub propozycji.

2. Zbieranie opinii, uwag, propozycji, o których mowa w ust. 1 prowadzone jest z wykorzystaniem 
formularzy dostępnych w szczególności:

1) w Urzędzie Miasta w wersji papierowej;

2) na stronie internetowej Miasta w wersji elektronicznej;

3) w miejscach właściwych ze względu na wybraną formę konsultacji.

3. Możliwe jest łączenie form konsultacji wymienionych w ust. 1.

4. Terminy i godziny spotkań związanych z konsultacjami społecznymi winny być tak wyznaczone, aby 
umożliwić zainteresowanym wzięcie w nich udziału.

5. Miejsca spotkań konsultacyjnych powinny być łatwo dostępne dla mieszkańców.

§ 4. Organizatorem konsultacji społecznych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki, który każdorazowo 
określa formę, termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji oraz informację o sprawie będącej przedmiotem 
konsultacji.

§ 5. Informację o planowanych konsultacjach Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zamieszcza 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, na portalach społecznościowych 
prowadzonych przez Urząd Miasta, w komunikacji miejskiej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 
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§ 6. 1. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki powołuje Zespół do przygotowania i przeprowadzenia 
konsultacji. 

2. Zadaniem Zespołu jest wykonanie zadań związanych z przeprowadzeniem konsultacji i sporządzenie 
raportu z przebiegu konsultacji.

3. Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni.

§ 7. 1. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych sporządza się raport. 

2. Raport zawiera w szczególności:

1) opis przedmiotu konsultacji;

2) opis wykorzystanych form konsultacji;

3) zestawienie zgłoszonych opinii, uwag i propozycji;

4) liczbę uczestników konsultacji.

3. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych zamieszcza się na stronie internetowej Miasta oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 9. Traci moc uchwała Nr X/101/99 Rady Miejskiej w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 1999 r. w 
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Dariusz Kulma
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