
UCHWAŁA Nr XIX/157/2016 
RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE 

z dnia 18 listopada 2016 
 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Gminy Skaryszew.  
 
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
r. poz. 446, 1579), uchwala się: 
 
   § 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Skaryszew przeprowadza się w 
przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w innych 
sprawach ważnych dla gminy. 
   § 2. 1. Organem właściwym do przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy 
Skaryszew jest Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew. 
        2. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami i ich formie 
podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządzeniem.         
   § 3. 1. Konsultacje społeczne w zależności od przedmiotu mogą mieć zasięg: 

1) lokalny – dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru gminy, 
2) gminny – dotyczący mieszkańców całego obszaru gminy. 
2. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzane na wniosek Rady Miejskiej, Komisji 

Rady Miejskiej, grupy Radnych w liczbie co najmniej 5 osób, Burmistrza Miasta i Gminy lub 
mieszkańców Gminy Skaryszew w liczbie co najmniej 25 osób. 

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien zawierać: 
1) określenie przedmiotu konsultacji, 
2) formę konsultacji, 
3) termin i zasięg terytorialny, 
4) uzasadnienie. 
4. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać: 
1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu mieszkańców z podaniem 
niezbędnych danych teleadresowych, 
2) listę mieszkańców popierających wniosek, zawierającą imię i nazwisko, adres 
zamieszkania oraz własnoręczny podpis. 
5. Wniosek kierowany jest do Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, który dokonuje 

formalnej oceny złożonego wniosku w terminie 30 dni. W przypadku stwierdzenia braków 
wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. W przypadku nie 
uzupełnienia wniosku w określonym terminie, pozostawia go bez rozpatrzenia 
zawiadamiając o tym wnioskodawcę. 

6. Burmistrz informuje Radę Miejską  oraz zawiadamia osobę wskazaną do kontaktów, o 
której mowa w ust. 4 pkt 1, o sposobie rozpatrzenia wniosku. Zawiadomienie o odmownym 
rozpatrzeniu wniosku powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji został rozpatrzony odmownie, kolejny 
wniosek w tej sprawie może być złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od podjęcia 
decyzji o jego odmownym rozpatrzeniu. 
    § 4. 1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w formie: 

1) badania ankietowego, 
2) składania wniosków i uwag w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

lub przesłanych drogą elektroniczną, 



3) bezpośrednich, protokołowanych zebrań z uczestnikami konsultacji społecznych, 
prowadzonych w sposób umożliwiający składanie wniosków  i uwag. 

2. Zebranie z mieszkańcami, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zwołuje Burmistrz Miasta                              
i Gminy Skaryszew. O zebraniu z mieszkańcami Burmistrz informuje Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Zebranie z mieszkańcami prowadzi Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona. 
Do protokołu z zebrania należy dołączyć listę obecności osób biorących udział w zebraniu. 

3. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji społecznych. 
    § 5. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych powinno zawierać: 
       1) cel, 
       2) przedmiot, 
       3) termin rozpoczęcia i zakończenia, 
       4) formę, 
       5) zasięg terytorialny. 
         2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz tablicach ogłoszeniowych na terenie 
miasta i sołectw – w zależności od zasięgu przeprowadzanych konsultacji społecznych. 
         3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest przekazywane do publicznej 
wiadomości w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą ich rozpoczęcia. 
    § 6. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew w ciągu 14 dni od ich 
zakończenia przedstawia Radzie Miejskiej oraz podaje do wiadomości mieszkańcom poprzez 
zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i 
Gminy w Skaryszewie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz 
tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta i sołectw – w zależności od zasięgu 
przeprowadzanych konsultacji społecznych. 
    § 7. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zapewnia niezbędne do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych warunki organizacyjno-techniczne. 
           2. Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są                             
z budżetu gminy. 
    § 8. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, ich wyniki nie są wiążące dla 
organów Gminy Skaryszew. 
   § 9.   Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów 
biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą. 
   § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew. 
   § 11. Z dniem ogłoszenia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/104/2011 Rady 
Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
   § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skaryszew. 

Rozpoczęcie prac nad przedłożonym projektem Uchwały spowodowane jest potrzebą 
prowadzenia konsultacji społecznych w ważnych dla mieszkańców Gminy Skaryszew 
sprawach, o czym mówi art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.  
Przyjęta 30.11.2011 r. Uchwała Rady Miejskiej w Skaryszewie w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, ogranicza się do jednego przedmiotu konsultacji. Uchwała w proponowanym 
kształcie określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych bez względu na ich 
przedmiot i zasięg.  
 
 
 
 
 

 


