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UCHWALA NR 412/y1J33/2013
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
zdnia 15 maja 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Na podstawie art. Sa ust. 2 W ZW. Z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, POZ. 1271, Nr
214, poz. 1806, Z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poZ. 1337, Z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241 Z 2010 r. Nr 28 POZ. 142 i poZ. 146, Nr 106 pOZ. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113,
Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
uchwała co następuje:
Z

1. PrZyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konstancin
-Jeziorna określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwab.

O

2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 412/VI/33/2013
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 15 maja 2013 r.
Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
1. 1. Regulamin konsultacji społecznych, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady prowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna w sprawach ważnych dla gminy.
2. Regulamin stosuje się do przedsięwzięć zarówno, dla których konsultacje, jak to wynika z innych przepisów,
wńmy być przeprowadzone obligatoryjnie, jak i do konsultacji fakultatywnych, zarządzanych przez Burmistrza.
W przypadku konsultacji obligatoryjnych zasady i tryb ich przeprowadzania określone w Regulaminie będą
stosowarie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
2. Celem konsultacji jest zapewnienie
w decydowaniu o ważnych dla gminy sprawach.

mieszkańcom

3. 1. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu,

mogą

gminy

Konstancin-Jeziorna

uczestnictwa

mieć zasięg:

1) ogólnogminriy-dotyczy przedsięwzięć istotnych dla mieszkańców całej gminy;
2) lokalny dotyczy przedsięwzięć istotnych dla mieszkańców określonego obszaru.
-

2. Konsultacje przedsięwzięć o zasięgu lokahiym mogą być prowadzone według procedury uproszczonej:
1) przeprowadzanie konsultacji ogiasza Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna;
2) informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest co

najmniej

14 dni przed terminem ich rozpoczęcia;

3) ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać elementy, o których mowa w paragrafie 8 ust.
3 poniżej.

3. Raport o wynikach konsultacji winien zawierać stanowisko Burmistrza w przedmiotowej sprawie.
Rozdzial 2.
Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych
4. 1. Konsultacje przeprowadza się:
1) z inicjatywy Burmistrza;
„

2) z inicjatywy Rady Miejskiej przedstawionej w formie uchwały.
2. Burmistrz Gminy może przeprowadzać konsultacje na wniosek:
1) mieszkańców gminy w liczbie co najmniej 50 osób posiadających czyme prawo wyborcze;

2) Rady Osiedla;
3) Rady Sołeckiej;
4) Młodzieżowej Rady Miejskiej.
5. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składa się do Burmistrza.

2. Wniosek określa:
1) ceł konsultacji;
2) przedmiot konsultacji;
3) zasięg konsultacji;
4) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji;
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5) propozycję form konsultacji;

6) uzasadnienie.
3. Wniosek o przeprowadzanie konsultacji zgłaszany przez mieszkańców gminy, o których mowa w paragrafie
4 ust. 2, powinien zawierać:

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie konsultacji;
2) adres do korespondencji;
3) listę osób popierających wniosek, zawierającą:

a) adresy zamieszkania osób popierających wniosek,
b) numery PESEL osób popierających wniosek,
c) własnoręczne podpisy osób popierających wniosek,
d) w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy określenie przedmiotu konsultacji.
4. Burmistrz rozpatruje wniosek, uwzględniając wagę przedmiotu konsultacji dla zgłaszających i gminy, koszty
konsultacji oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.

c

5. O wyniku rozpatrzenia wniosku, Burmistrz informuje wnioskodawców w formie pisemnej w terminie 30 dni
od daty złożenia wniosku.

6. Burmistrz Gminy wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, które powinno zawierać:
1. Nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, wyznaczonej do
przeprowadzenia konsultacji.
2. Treść informacji o ogłoszeniu konsultacji, zawierającą punkty wymienione w

8 ust. 3.

7. 1. Konsultacje powinny być organizowane w sposób umożliwiający ich uczestnikom zapoznanie się
z przedsięwzięciem będącym przedmiotem konsultacji i konsekwencj amij ego realizacji.
2. Konsultacje winny być przeprowadzone w czasie, który pozwoli uwzględnić ich wynik w realizacji
przedsięwzięcia.
3. Konsultacje powinny być prowadzone w formie elektronicznej i co najmniej jednej z podanych niżej form:

1) protokołowanych spotkań z mieszkańcanii. umożłiwiających wyrażenie opinii oraz składanie propozycji;
2) warsztatów dla mieszkańców Gminy, umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego
przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań (z warsztatów sporządza się protokół zawierający zgłoszone
podczas nich opinie i propozycje mieszkańców);
3) zbierania opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza

konsultacyjnego specjalnie opracowanego dla celu danych konsułtacji.
4. Dopuszczalne są także inne formy konsułtacji zapewniające szeroki dostęp mieszkańców gminy do
uczestnictwa w tych konsułtacjach.
5. Konsultacje przedsięwzięć wymagających specjalistycznej wiedzy mogą odbywać się z udziałem ekspertów
w danej dziedzinie.

6. Eksperci mogą być zapraszani w szczególności do:
1) udziału w pracy zespołów prowadzących anałizę i ocenę zgłoszonych opinii i propozycji;
2) udziału w dyskusjach panelowych, w tym dotyczących ewaluacji danego przedsięwzięcia bądź przedstawienia
rozwiązań jego dotyczących;
3) sporządzenia opinii łub ekspertyzy z dziedziny konsułtowanego przedsięwzięcia.

8. 1. Konsultacje powinny być poprzedzone akcją informacyjną w szczególności na stronie internetowej pod
adresem: www.konstancinjezioma.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
2. Wskazane jest bezpośrednie informowanie mieszkańców z wykorzystaniem innych dostępnych środków.
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3. Informacja o ogłoszeniu konsultacji, zwana dalej informacją powinna zawierać:
1) cel i przedmiot konsultacji;
2) termin konsultacji;
3) zasięg terytorialny konsultacji;
4) formy konsultacji;
5) uzasadnienie.
4. Informacja o konsultacjach społecznych powinna być rozesłana do lokalnych mediów. Ukazanie się
informacji w lokalnych mediach nie jest warunkiem przeprowadzenia konsultacji.
5. Informacja publikowana jest co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji.
6. Informacje skierowane do mieszkańców powinny ponadto zawierać:
1) wskazanie podmiotu wnioskującego o przeprowadzenie konsultacji;
2) zarządzenie Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji;
3) informacje o zamierzonych formach konsultacji;

C

4) dokumentację związaną z konsultacjami (ankiet)”, opracowania, wizualizacje, protokoły ze spotkań, raporty
z przeprowadzonych konsultacji.
Rozdzial 3.
Zakończenie konsultacji
9. 1. Raport zkonsultacji, zawierający ich przebiegi wyniki, podaje się do wiadomości publicznej na stronie
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna i w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż w ciągu 30 dni
od zakończenia konsultacji.
2. Raport z konsultacji powinien uwzględniać analizę uzyskanych informacji, a w przypadku opinii
i propozycji, ich zestawienie wraz ze stanowiskiem Burmistrza Konstancina-Jeziorny w przedmiotowej sprawie.
3. Informacje o prowadzonych konsultacjach umieszczane będą na bieżąco na stronie Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jezioma.
10. Konsultacje spolecziie są dialogiem wladz z niieszkańcaini. Wynik konsultacji jest głosem doradczym.
Ostateczną decyzję podejmują wladze gminy.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr 412!y1J33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
Celem prowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Konstancin-Jeziorna jest wzmocnienie mechanizmu
partycypacji społecznej w sprawach ważnych dla Gminy, które spowodują znaczącą zmianę warunków życia
mieszkańców. Konsultacje spoleczne przeprowadzane w Gminie Konstancin-Jezioma in aj ą wrnocnić aktywną
współpracę pomiędzy władzami samorządowymi a obywatelami oraz podnosić jakość demokracji lokalnej.
Zadaniem Uchwały jest określenie i usystematyzowanie sposobu i formy prowadzenia dialogu z mieszkańcami
Gminy Konstancin-Jeziorna. Podjęcie niniejszej Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jezioma będzie
gwarantować. iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia konsultacji, odbywać się one
będą w oparciu o znane wszystkim mieszkańcom zasady i w wiadomym trybie.

o
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