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Milanówek, 11.06.2018 r.  

Wyniki konsultacji społecznych 

projektu uchwały sprawie: trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych  

z Mieszkańcami Miasta Milanówka w 2018 r. 

W dniach 21 maja – 4 czerwca 2018 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały  

w sprawie: trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta 

Milanówka w 2018 r.  

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Milanówka oraz zostało rozesłane drogą elektroniczną do organizacji 

pozarządowych, Radnych Miasta Milanówka oraz członków Zespołu ds. Konsultacji 

Społecznych.  

Ponadto w dniu 28 maja 2018 r. w ramach konsultacji odbyło się spotkanie z mieszkańcami 

oraz członkami Zespołu. 

W terminie konsultacji do Urzędu wpłynęło 7 uwag złożonych przez dwóch mieszkańców 

oraz opinia na temat przygotowanej uchwały z informacją, o opracowanym alternatywnym, 

autorskim projekcie uchwały. Dokument jest w chwili obecnej analizowany przez Zespół ds. 

Konsultacji Społecznych. Wyniki analizy zostaną podane do wiadomości w terminie do 

20.09.2018 r. 

Dodatkowo po terminie wpłynęła jedna opinia dotycząca projektu nie proponująca zmian  

w zapisach uchwały. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Wiesława Kwiatkowska 
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Zestawienie wniesionych uwag przedstawia poniższa tabela: 

Lp. 
Jednostka 

redakcyjna 
Treść postanowień z projektu Treść uwagi Treść postanowień po zmianach 

Uzasadnienie 

1. Rozdział 1, 

§3 

Celem konsultacji społecznych jest: 

1) kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za Miasto; 

2) polepszanie jakości współpracy 

organów Miasta z Mieszkańcami; 

3) wzmacnianie i rozwijanie idei 

wspólnoty samorządowej Miasta. 

4) zapoznanie się władz 

miasta z opinią 

mieszkańców na 

konsultowany temat oraz z 

ich potrzebami w 

konsultowanej dziedzinie. 

Celem konsultacji społecznych jest: 

1) kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za Miasto; 

2) polepszanie jakości współpracy 

organów Miasta z Mieszkańcami; 

3) wzmacnianie i rozwijanie idei 

wspólnoty samorządowej Miasta. 

4) zapoznanie się władz miasta z 

opinią mieszkańców na 

konsultowany temat oraz z ich 

potrzebami w konsultowanej 

dziedzinie. 

 

Uwaga zaakceptowana 

2. 
Rozdział 1, 

§3 

Celem konsultacji społecznych jest: 

1) kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za Miasto; 

2) polepszanie jakości współpracy 

1) realizacja zasad 

partycypacji społecznej. 

Celem konsultacji społecznych jest: 

1) kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za Miasto; 

2) polepszanie jakości współpracy 

Uwaga zaakceptowana 
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organów Miasta z Mieszkańcami; 

3) wzmacnianie i rozwijanie idei 

wspólnoty samorządowej Miasta. 

organów Miasta z Mieszkańcami; 

3) wzmacnianie i rozwijanie idei 

wspólnoty samorządowej Miasta. 

4) zapoznanie się władz miasta z 

opinią mieszkańców na 

konsultowany temat oraz z ich 

potrzebami w konsultowanej 

dziedzinie, 

5) realizacja zasad partycypacji 

społecznej. 

3. 
Rozdział 2, 

§4 

1. Konsultacje prowadzone są w 

Mieście Milanówku w oparciu o 

następujące siedem zasad konsultacji 

społecznych: 

1) dobrej wiary - konsultacje 

prowadzone są w duchu dialogu 

obywatelskiego. Strony słuchają się 

nawzajem, wykazując wolę 

zrozumienia odmiennych racji; 

2) powszechności - każda osoba 

zainteresowana tematem konsultacji 

może wyrazić w nich swój pogląd; 

3) przejrzystości - informacje o 

celu, regułach, przebiegu i wyniku 

konsultacji muszą być powszechnie 

dostępne; 

4) responsywności - każdemu, kto 

6) przewidywalności - 

konsultacje powinny być 

prowadzone na możliwie jak 

najwcześniejszym etapie 

podejmowania decyzji 

tworzenia projektów lub 

planowania inwestycji – 

konsultacje nie dotyczą 

wyłącznie tworzenia 

projektów i planowania 

inwestycji. 

Zmieniono treść zapisu §4 pkt 1 ust 6 

6) przewidywalności - konsultacje 

powinny być prowadzone na możliwie 

jak najwcześniejszym etapie 

planowanych inicjatyw (m.in. 

tworzenia projektów, planowania 

inwestycji itp.) 

Zmieniono zapis 

uwzględniając sugestię 
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zgłosi opinię, należy się 

merytoryczna odpowiedź we 

wskazanym terminie, co nie 

wyklucza sporządzenia odpowiedzi 

zbiorczych; 

5) koordynacji - konsultacje 

powinny mieć gospodarza 

odpowiedzialnego za ich 

przeprowadzenie, zgodnie z §24 

uchwały; 

6) przewidywalności - konsultacje 

powinny być prowadzone na 

możliwie jak najwcześniejszym 

etapie tworzenia projektów lub 

planowania inwestycji; 

7) poszanowania interesu ogólnego 

- ostateczne decyzje podejmowane 

w wyniku przeprowadzonych 

konsultacji powinny reprezentować 

interes publiczny i dobro ogólne. 

4. 
Rozdział 4, 

§8 

1. Konsultacje są ogłaszane przez 

Burmistrza Miasta Milanówka, 

zwanego dalej „Burmistrzem”, z jego 

inicjatywy, w tym w wyniku wymogu 

ustawowego lub na podstawie 

skierowanego do niego wniosku: 

1) grupy minimum 50 

Mieszkańców zamieszkujących na 

2) organizacji pozarządowej 

lub podmiotu wymienionego 

w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie, zwanych 

dalej „organizacjami”; - 

organizacje pozarządowe 

mają taki zakres działania, 

Uwaga nie uwzględniona Zapis dotyczący wniosku 

składanego przez 

minimum trzy organizacje 

pozarządowe wynika z 

kilku kwestii: 1) chcemy 

zachować równowartość 

liczby mieszkańców w 

każdym z wymienionych 

przypadków tzn.50 
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terenie Milanówka; 

2) minimum trzech organizacji 

pozarządowych lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

zwanych dalej „organizacjami”; 

3) komisji Rady Miasta Milanówka, 

której zakres działania obejmuje 

sprawę będącą przedmiotem 

wniosku o przeprowadzenie 

konsultacji; 

4) grupy minimum 4 radnych Rady 

Miasta Milanówka. 

2. Rada Miasta Milanówka występuje 

z inicjatywą przeprowadzenia 

konsultacji w formie uchwały, w 

której opisuje przedmiot konsultacji 

oraz uzasadnienie ich 

przeprowadzenia. 

na jaki pozwalają im ich 

statuty. W związku z tym 

nie wszystkie problemy 

wymagające podjęcia 

procesu konsultacji mogą 

znaleźć wsparcie organizacji 

społecznych w ogóle, a 

zwłaszcza „minimum 3 

organizacji”. Organizacje 

pozarządowe obdarzone 

zostały szeregiem 

przywilejów m.in. tym, że 

mają prawo występować w 

imieniu i na rzecz 

konkretnej społeczności, 

mają prawo reprezentować 

czyjeś interesy na rzecz 

ochrony dobra wspólnego. 

Zatem ograniczanie tych 

praw i przywilejów poprzez 

wprowadzenie wymogów 

ilościowych jest 

nieakceptowalne. 

mieszkańców, lub 3 

organizacje, które 

reprezentują podobną 

liczbę mieszkańców czy 

też 4 radnych, którzy także 

reprezentują odpowiednią 

liczbę mieszkańców. 

2) Ważne tematy 

dotyczące szerszej grupy 

odbiorców bez problemu 

zrzeszą min. trzy 

organizacje, które we 

wspólnym interesie złożą 

wspólny wniosek, 

zachowując przy tym wagę 

zagadnienia. Na terenie 

Milanówka działa 

kilkadziesiąt organizacji 

pozarządowych, które 

realizują wspólne projekty. 

3) Zapis ten ma na celu 

zachowanie wagi 

składanych wniosków, ze 

względu na ich poparcie 

przez odpowiednią liczbę 

mieszkańców.    

5. 
Rozdział 4, 

§11 

W przypadku wniosków składanych 

przez co najmniej trzy organizacje do 

wniosku należy dołączyć listę 

W przypadku wniosków 

składanych przez 

organizację lub grupę 

organizacji społecznych do 

Uwaga nie uwzględniona Konsekwencja nie 

uwzględnienia uwagi 4. 
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zawierającą: 

1) nazwę każdej organizacji oraz 

adres jej siedziby; 

2) imiona i nazwiska osób 

upoważnionych do reprezentowania 

organizacji; 

3) podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania 

organizacji; 

4) organizację wyznaczoną do 

kontaktu w sprawie wniosku o 

przeprowadzenie konsultacji. 

wniosku należy dołączyć 

listę zawierającą: 

- konsekwentnie w stosunku 

do § 8. punkt 1, pp 2 

6. 
Rozdział 4, 

§13 

1. Burmistrz rozpatruje wnioski, 

biorąc pod uwagę: 

1) znaczenie przedmiotu 

konsultacji; 

2) koszt przeprowadzenia 

konsultacji; 

3) zaproponowane formy 

konsultacji w jakich miałyby zostać 

przeprowadzone; 

4) inne przesłanki, ważne z punktu 

widzenia przedmiotu konsultacji. 

2. Wniosek może być uwzględniony 

7) Burmistrz nie uwzględnia 

wniosku, jeżeli odbyły się 

już konsultacje społeczne 

we wskazanym przedmiocie, 

chyba że wystąpiły istotne 

okoliczności uzasadniające 

rozpatrzenie takiego 

wniosku i ponowne 

przeprowadzenie 

konsultacji. - jeśli do tej 

pory nie było uchwały w 

sprawie zasad 

przeprowadzania konsultacji 

społecznych, to czy 

wcześniejsze „próby” ich 

przeprowadzania można 

7. Burmistrz nie uwzględnia wniosku, 

jeżeli odbyły się już konsultacje 

społeczne we wskazanym przedmiocie, 

na podstawie niniejszej uchwały, chyba 

że wystąpiły istotne okoliczności 

uzasadniające rozpatrzenie takiego 

wniosku i ponowne przeprowadzenie 

konsultacji. 

Zmieniono zapis 

uwzględniając sugestię 
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w całości, w części lub też 

rozpatrzony odmownie. 

3. Wnioski zawierające błędy 

formalne mogą zostać uzupełnione w 

terminie 7 dni roboczych od daty 

powiadomienia o nich osobę 

wyznaczoną do kontaktu. 

4. W przypadku gdy błędy i braki 

formalne nie zostaną poprawione w 

określonym w art. 3 terminie, wniosek 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

5. Wniosek wolny od błędów 

formalnych zostaje niezwłocznie, nie 

później niż 7 dni od daty jego wpływu 

zamieszczony na oficjalnym serwisie 

internetowym Miasta. 

6. O sposobie rozpatrzenia wniosku, 

wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem, Burmistrz informuje 

wnioskodawców na piśmie, w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

daty złożenia poprawnego formalnie 

wniosku oraz zamieszcza informację 

na oficjalnym serwisie internetowym 

Miasta. 

7. Burmistrz nie uwzględnia wniosku, 

jeżeli odbyły się już konsultacje 

społeczne we wskazanym 

uznać za formalnie 

przeprowadzone 

konsultacje? Przykładem 

może tu być akcja banerowa 

„Czy to jest dobre miejsce 

na Milanowskie Centrum 

Kultury”. Zatem, czy w 

świetle tak sformułowanego 

§ 8. punkt 7. można, czy tez 

nie można wnosić o 

powtórzenie konsultacji? 
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przedmiocie, chyba że wystąpiły 

istotne okoliczności uzasadniające 

rozpatrzenie takiego wniosku  

i ponowne przeprowadzenie 

konsultacji. 

7. 
Rozdział 8, 

§24 

1. W celu usprawnienia procesów 

konsultacji Burmistrz wyznacza 

pracownika koordynującego przebieg 

konsultacji społecznych. 

2. Zadaniem pracownika, o którym 

mowa w ust. 1, jest: 

1) przygotowanie rocznego Planu 

Konsultacji; 

2) inicjowanie kampanii 

informacyjnych oraz edukacyjnych 

z zakresu konsultacji; 

3) ewaluacja wykonania Rocznego 

Planu Konsultacji; 

4) opiniowania wniosków o 

przeprowadzenie konsultacji, 

składanych przez podmioty 

wymienione w § 8; 

3. Pracownik, o którym mowa w ust. 

1, zbiera propozycje tematów do 

konsultacji na nadchodzący rok oraz 

informacje na temat planowanych 

3. Pracownik, o którym 

mowa w ust. 1, zbiera 

propozycje tematów do 

konsultacji na nadchodzący 

rok oraz informacje na temat 

planowanych istotnych 

inwestycji. 

4. Do końca stycznia 

każdego roku pracownik 

przygotowuje i przekazuje 

Burmistrzowi zestawienie 

priorytetowych tematów 

konsultacji na dany rok. - 

treść tych punktów stoi 

częściowo w sprzeczności z 

wcześniejszymi ustaleniami. 

Plan taki może powstać dla 

tematów zgłaszanych przez 

RMM lub planowanych 

przez Burmistrza. 

Mieszkańcy proponują 

raczej tematy do konsultacji 

mniej odległe w czasie – są 

to sprawy wymagające 

3. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, 

zbiera propozycje tematów do 

konsultacji na nadchodzący rok oraz 

informacje na temat planowanych 

inicjatyw. 

4. Do końca stycznia każdego roku 

Burmistrz przyjmuje i  podaje do 

publicznej wiadomości zestawienie 

priorytetowych tematów konsultacji na 

dany rok. 

§24 ust. 2 dodaje się ust 5 w brzmieniu: 

5) bieżąca aktualizacja harmonogramu 

konsultacji 

 

Skorygowano zapisy na 

podstawie sugestii 
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Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Wiesława Kwiatkowska 

istotnych inwestycji. 

4. Do końca stycznia każdego roku 

pracownik przygotowuje i przekazuje 

Burmistrzowi zestawienie 

priorytetowych tematów konsultacji 

na dany rok. 

 

rozwiązania w sposób pilny. 

Zatem: 

- czy plan konsultacji będzie 

uzupełniany na bieżąco w 

terminie min. 7 dni od 

poprawnie wniesionych i 

przyjętych do realizacji 

tematów konsultacji? 

- jak zostanie potraktowane 

oddolne zgłoszenie tematu 

konsultacji, który w pewien 

sposób będzie powielał 

temat zgłoszony przez 

Burmistrza, ale w innym 

ujęciu i przy wykorzystaniu 

innych narzędzi? 


