
         

 
UCHWAŁA Nr XXXIV/262/2012 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z  dnia 22 listopada 2012 r. 

 

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Mieszkańcami 

Miasta Sulejówek 

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                      

(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z Mieszkańcami Miasta 

Sulejówek w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Traci moc uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr 28/V/07 z dnia 1 lutego 2007 r.             

w sprawie procedury konsultacji z Mieszkańcami Miasta Sulejówek zmieniona uchwałą Rady 

Miasta Sulejówek Nr LIV/302/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Sulejówek 

 

 

Adam Lesiński 

 

 

 

 

 

 

 

[1]
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 

poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,            

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 

poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 189  

poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28  poz. 142 i 146                          

i Nr 40 poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887 i Nr 217 

poz.1281 oraz z 2012 r. poz.567. 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XXXIV/262/2012 Rady Miasta Sulejówek  

z dnia 22 listopada 2012 r. 

 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI 

Z MIESZKAŃCAMI MIASTA SULEJÓWEK 

 

§ 1. Konsultacje z Mieszkańcami Miasta Sulejówek, zwane dalej konsultacjami  

przeprowadza się:  

1) w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

2) w sprawach ważnych dla Miasta, jak np. dotyczących zmiany planu sieci szkół, 

programów gospodarczych, strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 

§ 2. Burmistrz Miasta jest uprawniony do podejmowania decyzji o przeprowadzeniu 

konsultacji na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, o ile nie zostały one 

zastrzeżone do kompetencji Rady Miasta. 

 

§ 3. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzane z inicjatywy: 

1) Rady Miasta Sulejówek 

2) Burmistrza  Miasta Sulejówek, 

3) grupy co najmniej 5% Mieszkańców Miasta Sulejówek. 

          2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać:  

1) proponowany termin i zakres przedmiotu konsultacji,  

2) propozycję formy konsultacji,  

3) udział wnioskodawcy w organizacji i prowadzeniu konsultacji, 

4) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

3. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszony został                         

z inicjatywy Mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 2, powinien zawierać 

również:  

1) wskazanie osoby (osób) upoważnionej(nych) do kontaktów w imieniu składających 

wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, z podaniem niezbędnych 

danych kontaktowych, 

2) listę osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych                     

w liczbie nie mniejszej niż 5% Mieszkańców Miasta Sulejówek. Lista musi 

zawierać następujące dane:  

a) imię, nazwisko,  

b) adres zamieszkania,  

c) PESEL,  

d) podpis oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób popierających 

wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla potrzeb niezbędnych 

dla realizacji procesu konsultacji społecznych, zgodnie z ustawą z dnia                          

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

e) na każdej z ponumerowanych stron listy osób popierających wniosek                             

o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien być umieszczony zapis 

określający przedmiot konsultacji.  

4. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, zgłoszony z inicjatywy 

Mieszkańców nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrz, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku, wzywa osoby upoważnione we wniosku do kontaktów, do uzupełnienia 

braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków 

formalnych wniosku uniemożliwiających nadanie mu dalszego biegu. 

5. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie                             

nie podlega rozpatrywaniu. 



 

6. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszony z inicjatywy 

Mieszkańców powinien zostać rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca  od daty 

złożenia poprawnego pod względem formalnym wniosku. Informacja o odmowie winna być 

uzasadniona. 

7. Burmistrz Miasta rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy 

konsultacji.  

 

§ 4. Konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane, w miarę możliwości, na 

etapie tworzenia założeń do konsultowanego projektu lub prac nad wstępną wersją 

konsultowanego projektu. W przypadku inwestycji, konsultacje powinny być przeprowadzane 

na etapie przygotowań do rozpoczęcia inwestycji. 

 

§ 5. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą 

organów chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

§ 6. Przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedzone jest przygotowaniem 

procedury przez Burmistrza Miasta, polegającej w szczególności na: 

1) wyznaczeniu osoby koordynującej i odpowiedzialnej za przeprowadzenie 

konsultacji społecznych, wraz z ewentualnym wyznaczeniem osób do pomocy,  

2) wyborze formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych, 

3) zaplanowaniu procesu konsultacji społecznych,  

4) określeniu sposobu finansowania.  

  

§ 7. 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych powinno być poprzedzone akcją 

informacyjną, trwającą co najmniej 14 dni przed ich rozpoczęciem. Informacje w tym 

zakresie powinny zawierać co najmniej przedmiot konsultacji, formę, sposób i miejsce 

prowadzenia konsultacji, ich termin oraz zakres terytorialny. 

2. Akcja informacyjna o konsultacjach społecznych może być prowadzona przez: 

1) umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta, 

2) umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, 

3) umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, 

4) umieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w ogólnodostępnych miejscach, 

5) za pośrednictwem lokalnych mediów, 

6) inne efektywne sposoby dotarcia do uczestników konsultacji społecznych. 

 

§ 8. 1. Wszystkie rozstrzygnięcia dotyczące czasu, formy, sposobu oraz celu 

przeprowadzania konsultacji podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia. 

2. Wybrana forma konsultacji społecznych powinna uwzględniać wyniki wstępnej 

analizy określającej adresatów oraz uczestników konsultacji z danego obszaru lub 

potencjalnie zaangażowanych w dany projekt. 

3. W konsultacjach mogą uczestniczyć: 

1) wszyscy Mieszkańcy miasta Sulejówek,  jeżeli sprawa dotyczy całego miasta, 

2) określona grupa Mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy. 
      

§ 9. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w następujących formach: 

1) protokołowanych, bezpośrednich spotkań z uczestnikami konsultacji społecznej, 

prowadzonych w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag, którym 

przewodniczy Przewodniczący Rady Miasta, Burmistrz Miasta lub upoważniona 

przez niego osoba, 

2) ankiet, w tym ankiet internetowych, 

3) przy użyciu formularzy, w tym internetowych, umożliwiających wyrażenie opinii, 

4) poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną,  

5) przeprowadzenia badań w celu określenia preferencji społecznych, 



6) oprócz wyżej wymienionych form udostępnia się mieszkańcom gminy możliwość 

wyrażenia swoich opinii i sugestii poprzez funkcjonowanie skrzynki na wnioski                 

i uwagi. 

 

2. Konsultacje społeczne mogą polegać na: 

1) wyrażeniu opinii, zgłoszeniu uwag lub wniosków w zakresie przedmiotu 

konsultacji, 

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, 

3) wyborze jednego z proponowanych rozwiązań.  

4) wypełnieniu formularza lub ankiety (w tym w wersji internetowej) 

3. Burmistrz może powierzyć wykonanie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym 

podmiotom, które profesjonalnie zajmują się badaniem opinii publicznej. 

4.  Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 3 mogą trwać nie krócej niż 14 dni                     

i nie dłużej niż dwa miesiące. 

 

§ 10. Wyniki konsultacji Burmistrz podaje do wiadomości w następujący sposób: 

1) Radzie Miasta: w formie ustnej na najbliższej po przeprowadzeniu konsultacji sesji, 

lub w formie pisemnej bądź elektronicznej, 

2) Mieszkańcom miasta: w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji                                

-  w sposób możliwie zbliżony do sposobu poinformowania o przystąpieniu do 

konsultacji. 

 

§ 11. Konsultacje społeczne uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób                       

i podmiotów w nich uczestniczących, jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą 

uchwałą. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji                              

z Mieszkańcami zakłada, że Burmistrz Miasta jest organem uprawnionym do podejmowania 

decyzji w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla Miasta, 

za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Miasta, jak np. konsultacje                          

w sprawie zmiany granic Miasta czy utworzenia jednostki pomocniczej. Projekt uchwały 

zakłada, że z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji może wystąpić grupa 50 Mieszkańców 

Miasta. 

Obowiązująca uchwała z 2007 roku w sprawie procedury konsultacji z Mieszkańcami Miasta 

Sulejówek jest niezgodna z prawem. W § 9 przedmiotowej uchwały zawężono krąg 

Mieszkańców mogących brać udział w konsultacjach do osób posiadających czynne prawo 

wyborcze. Z orzecznictwa sądowego wynika, że kompetencja Rady Miasta określona                         

w art. 5a ustawy o samorządzie gminnym nie obejmuje określania praw podmiotowych 

warunkujących uprawnienie mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach. Istotnym jest, 

że krąg osób uprawnionych do udziału w konsultacjach został określony przez samego 

ustawodawcę. Są nimi mieszkańcy gminy, czyli osoby zamieszkujące w miejscowości 

położonej na jej obszarze z zamiarem stałego pobytu. Pojęcie mieszkańca nie jest tożsame                 

z pojęciem osoby posiadającej czynne prawo wyborcze. Fakt pozbawienia praw publicznych, 

praw wyborczych czy też ubezwłasnowolnienie mieszkańca gminy nie jest jednoznaczne                    

z pozbawieniem go prawa do udziału w konsultacjach. 

Uchwała z 2007 roku ponadto zakłada, że dla ważności wniosku Mieszkańców                                    

o przeprowadzenie konsultacji przyjęto, że z inicjatywą tą musi wystąpić co najmniej 5% 

Mieszkańców. Przy obecnej liczbie Mieszkańców 18862, taki wniosek musi poprzeć aż 943 

Mieszkańców. 

 

Mając na uwadze powyższe wnoszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


