
UCHWAlA NR IX/59/15
RADY MIASTA RAW A MAZOWIECKA

z dnia 1 wrzesnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Spofecznych.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z
2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miasta Rawa
Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

§ 1. Wprowadza si~ Regulamin Konsultacji Spofecznych, okreslajqcy zasady i tryb ich
przeprowadzania na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w brzmieniu stanowiqcym zatqcznik
do uchwaty.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojew6dztwa t6dzkiego.

PUZEWODNICZi\CY
RADY M~TA tj)KA ~WIECKA

. ~~k
Zbtg tew Sienkiewicz



ZAtJ\CZNIK
do uchwaty nr IX/59/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 1 wrzesnia 2015 r.

§ 1. 1. lIekroe w regulaminie jest mowa 0:

1) radzie - nalezy przez to rozumiee Rad~ Miasta Rawa Mazowiecka;
2) burmistrzu - nalezy przez to rozumiee Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka;
3) miescie - nalezy przez to rozumiee Miasto Rawa Mazowiecka;
4) mieszkancach - nalezy przez to rozumiee mieszkancow Miasta Rawa Mazowiecka;
5) regulaminie - nalezy przez to rozumiee regulamin przeprowadzania konsultacji
spotecznych z mieszkancami Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 2.1. Regulamin okresla zasady i tryb prowadzenia konsultacji spotecznych z mieszkancami
w sprawach waznych dla miasta.
2. Regulamin stosuje si~ do przedsi~wzi~e, dla ktorych tryb konsultacji spotecznych nie zostat
okreslony w przepisach odr~bnych.

§ 3. Celem konsultacji spotecznych, zwanych dalej konsultacjami, jest rozwijanie dialogu
z mieszkancami miasta poprzez zapewnienie im mozliwosci uczestnictwa w waznych dla
miasta sprawach, w tym poprzez informowanie mieszkancow 0 planowanych
przedsi~wzi~ciach i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy
podejmowaniu decyzji dotyczqcych tych przedsi~wzi~c.

§ 4. Konsultacje powinny bye organizowane w sposob umozliwiajqcy ich uczestnikom
zapoznanie si~ z przedsi~wzi~ciem b~dqcym przedmiotem konsultacji i konsekwencjami jego
realizacji oraz wzi~cie udziatu w procesie konsultacji.

§ 5. Konsultacje, w zaleznosci od ich przedmiotu, mogq miee zasi~g:
1) ogolnomiejski - dotyczqcy przedsi~wzi~e istotnych dla wszystkich mieszkancow;
2) lokalny - dotyczqcy mieszkancow okreslonego obszaru w granicach miasta.

§ 6. Konsultacje mogq polegae na:
1) wyrazeniu opinii, ztozeniu uwag i propozycji do sprawy b~dqcej przedmiotem

konsultacji;
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie (pytania);
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiqzan (wariantow).

§ 7. 1. Konsultacje z uwagi na ich podstaw~ prawnq mogq bye obligatoryjne lub
fakultatywne.
2. Obowiqzkowym konsultacjom przeprowadzanym przez burmistrza podlegajq dokumenty
o charakterze strategicznym i programowym, dotyczqce rozwoju miasta.



§ 8.1. Konsultacje przedsi~wzi~e 0 zasi~gu lokalnym mogq bye prowadzone wedtug
procedury uproszczonej w stosunku do wymogow regulaminu.
2. W procedurze uproszczonej, 0 ktorej mowa w ust. 1:
1) przeprowadzenie konsultacji ogtasza burmistrz, co nie wymaga formy zarzqdzenia,
o ktorym mowa w § 13 ust. 1;
2) informacja 0 rozpocz~ciu konsultacji publikowana jest co najmniej 5 dni przed terminem
ich rozpocz~cia;
3) ogtoszenie 0 przeprowadzeniu konsultacji podaje si~ do wiadomosci mieszkancow
w sposob okreslony w § 14. Ogtoszenie to winno zawierae elementy, 0 ktorych mowa w § 13
ust. 2 pkt. 1-5.

§ 9.1. Konsultacje mogq bye przeprowadzone z inicjatywy wtasnej burmistrza, rady lub
na wniosek:

1) grupy co najmniej 8 radnych;
2) grupy co najmniej 80 mieszkancow posiadajqcych czynne prawo wyborcze;
3) reprezentacji co najmniej 3 organizacji pozarzqdowych, ktorych profil dziatalnosci

wynikajqcy z zapisow statutowych organizacji, wskazuje na merytoryczny zwiqzek
z tematykq konsultacji.

2. Rada wyst~puje z inicjatywq przeprowadzenia konsultacji w formie uchwaty, w ktorej
podaje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.

§ 10. 1. Wniosek 0 przeprowadzenie konsultacji powinien okreslae:
1) przedmiot konsultacji;
2) proponowany zasi~g konsultacji;
3) propozycj~ terminu konsultacji;
4) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji;
5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
2. Wniosek 0 przeprowadzenie konsultacji zgtoszony przez mieszkancow, oprocz wymagan
okreslonych w ust. 1, powinien zawierae takze:
1) wskazanie osoby upowaznionej do kontaktu lub osob wchodzqcych w sktad zespotu
roboczego przedstawicieli mieszkancow;
2) list~ osob popierajqcych wniosek, zawierajqcq: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania
i podpisy.
3. Burmistrz rozpatruje wniosek uwzgl~dniajqc istot~ przedmiotu konsultacji dla spotecznosci
lokalnej oraz zasadnose proponowanej formy i terminu konsultacji. 0 wyniku rozpatrzenia
wniosku burmistrz informuje wnioskodawcow na pismie, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
od daty ztozenia wniosku.

§ 11.1. Konsultacje z mieszkancami mogq bye prowadzone w formie:
1) ankiet wypetnianych przez respondentow;
2) sondazy;
3) otwartych spotkan konsultacyjnych lub warsztatow z mieszkancami z mozliwosciq
sktadania opinii i uwag dotyczqcych konsultowanego zagadnienia;
4) zbierania opinii, uwag lub propozycji na pismie, w tym drogq elektronicznq, z mozliwosciq
wykorzystania formularza konsultacyjnego.
2. Mozliwe jest tqczenie kilku form prowadzenia konsultacji spotecznych.



§ 13. 1. Burmistrz wydaje zarzqdzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
2. Zarzqdzenie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, powinno zawierac:
1) przedmiot konsultacji;
2) zasi~g konsultacji;
3) formy konsultacji;
4) termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji;
5) osob~ lub kom6rk~ organizacyjnq Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka odpowiedzialnq
za przeprowadzenie konsultacji bqdi nazw~ podmiotu, kt6remu burmistrz powierzyt
przeprowadzenie konsultacji.

§ 14. Zarzqdzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji burmistrz podaje do publicznej
wiadomosci na co najmniej 7 dni przed datq przeprowadzenia konsultacji, poprzez
umieszczenie informacji na tablicy ogtoszen Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka, a takze
poprzez zamieszczenie jego tresci na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 15. Burmistrz moze powierzyc przeprowadzenie konsultacji, zgodnie z wymogami
regulaminu, wyspecjalizowanym podmiotom.

§ 16.1. Raport z konsultacji, zawierajqcy ich przebieg i wyniki, burmistrz podaje do publicznej
wiadomosci na stronie internetowej miasta pod adresem www.rawamazowiecka.pliw
Biuletynie Informacji Publicznej nie p6iniej niz w ciqgu 30 dni od zakonczenia konsultacji.
2. Wyniki konsultacji zawierajq analiz~ uzyskanych informacji, a w przypadku opinii
i propozycji, ich zestawienie wraz ze stanowiskiem burmistrza co do wszystkich kategorii
propozycji zawartych w zestawieniu.
3. Raport z konsultacji, 0 kt6rym mowa w ust. 1, burmistrz przekazuje niezwtocznie radzie.

§ 18. Konsultacje uznaje si~ za wazne bez wzgl~du na liczb~ mieszkanc6w biorqcych w nich
udziat.

http://www.rawamazowiecka.pl
http://www.rawamazowiecka.pliw

