Mińsk Mazowiecki, 8 kwietnia 2021 r.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady
Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami
miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego.
Zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku
publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) w dniach od 24 marca do 7 kwietnia 2021
roku zostały przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk
Mazowiecki w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w
formie budżetu obywatelskiego.
Na dzień 31 marca 2021 roku zostało wyznaczone spotkanie, na które przybyło dwóch
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Z powyższego spotkania został sporządzony
protokół. Na spotkanie zgłosili się przedstawiciele dwóch stowarzyszeń – Stowarzyszenie „Klub
Sportowy Akademia Parkour” oraz przedstawiciel Stowarzyszenia „Klub Sportowy Pasjonaci
Sportu”. Przedstawiciele w/w stowarzyszeń przedstawili opinię dotyczącą konsultowanego
projektu uchwały w zakresie zmiany harmonogramu oraz wpisania do projektu uchwały
dodatkowych punktów, poza miejscem zamieszkania, umożliwiających mieszkańcom oddanie
głosów w systemie elektronicznym. Miejsca do głosowania miałyby zostać wyznaczone w
miejskich jednostkach kultury. Jednocześnie zaproponowano zmianę załącznika nr 1 do
uchwały – harmonogram Budżetu Obywatelskiego poprzez wydłużenie terminu zgłaszania
projektów o tydzień tj. od 1 czerwca do 4 lipca 2021 r. oraz umieszczenie w punkcie dotyczącym
działalności informacyjno – promocyjnej zapisu treści: „ przez cały okres realizacji Budżetu
Obywatelskiego, w tym przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych dla mieszkańców w
miesiącu czerwcu 2021 roku”.
Ponadto na spotkanie wyznaczone na dzień 31 marca 2021 r. organizowane za pomocą
środków porozumiewania na odległość – na platformie ZOOM nie zgłosiła się żadna organizacja
pozarządowa. Również w ramach konsultacji prowadzonych w formie zgłaszania przez
przedstawicieli organizacji opinii na piśmie oraz drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Mińsk
Mazowiecki nie wpłynęła żadna opinia do projektu uchwały.
Powyższe wpłynęło na zmianę treści uchwały.
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