
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR ……/………./2014 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia …………………..2014 r. 
 
 

w sprawie konsultacji projektu statutu Miasta Podkowa Leśna  
z mieszkańcami Miasta Podkowy Leśnej. 

 

 Na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz uchwały nr 146/XXXVI/2005  w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Podkowy Leśnej,  
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,  co następuje : 
 

§ 1. 
1. Konsultacje w sprawie projektu statutu Miasta Podkowa Leśna z mieszkańcami Miasta 

Podkowa Leśna przeprowadza się z inicjatywy Rady Miasta. 
2. Konsultacje są skierowane do wszystkich mieszkańców Miasta Podkowa Leśna 

posiadających w dniu konsultacji czynne prawo wyborcze.  
 

§ 2. 
1. Konsultacje przeprowadza się w formie zbierania opinii do wyłoŜonego projektu Statutu 

Miasta Podkowy Leśnej, projektu Regulaminu Rady Miasta Podkowa Leśna,  
projektu Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna stanowiących 
załącznik nr 1 do uchwały. 

2.   W ramach konsultacji przeprowadzanych w formie wysłuchania publicznego: 
1) umoŜliwia się zainteresowanym zapoznanie się z projektem Statutu Miasta Podkowy 

Leśnej, projektem Regulaminu Rady Miasta Podkowa Leśna,  
projektem Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna  
oraz złoŜenie opinii o projektach, 

2) przeprowadza się przynajmniej jedną dyskusję publiczną na posiedzeniu właściwej 
merytorycznie komisji rady w obecności Burmistrza lub upowaŜnionego przez niego 
przedstawiciela. 

3. Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie uchwały, której projekt był przedmiotem 
wysłuchania publicznego, radni są informowani przez przewodniczącego Rady Miasta o 
opiniach złoŜonych w trakcie wysłuchania publicznego oraz o stanowisku Burmistrza 
wobec tych opinii. 

§ 3. 
Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji: 
 
Od …… kwietnia 2014 r. do …… maja 2014 r. do godziny 16ej. 
 

§ 4. 
1. W celu przeprowadzenia konsultacji Rada Miasta powołuje komisję do przeprowadzenia 

konsultacji w składzie; 
1) ………………………………………. (przewodniczący) 
2) ……………………………………… (członek) 
3) ……………………………………… (członek). 

2. Do zadań Komisji naleŜy w szczególności: 
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1) przeprowadzenie konsultacji społecznych; 
2) przeprowadzenie analizy zgłoszonych propozycji, uwag i opinii;  
3) opracowanie projektu stanowiska Rady Miasta; 
4) opracowanie wyników konsultacji.  

3. Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami, komisja, o której mowa w § 4 ust. 1, 
sporządzi protokół zawierający informacje o : 

1) przedmiocie konsultacji, 
2) liczbie mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacji, 
3) wyniku konsultacji. 
 

§ 5. 
1. Ogłoszenie, którego treść stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie konsultacji  

z mieszkańcami zamieszcza się w BIP, na stronie internetowej Miasta i wywiesza się  
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej oraz w innych miejscach 
zamieszczania ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami co najmniej na 7 dni przed 
przewidywanym terminem ich przeprowadzenia.  

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej na formularzu konsultacji 
stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały oraz w formie otwartego spotkania z 
zainteresowanymi (wysłuchania publicznego). 

3. Ustala się wzór zestawienia zbiorczego wyników z konsultacji stanowiący załącznik Nr 4 
do uchwały. 

 
§ 6. 

Obsługę  organizacyjno–techniczną zapewnia  Biuro Rady.  
 

§ 7. 
1. Konsultacje uznaje się za waŜne bez względu na ilość osób i podmiotów biorących w nich 

udział, jeśli zostały przeprowadzone w trybie zgodnym z zapisami niniejszej uchwały. 
2. Wyniki konsultacji nie są wiąŜące dla organów Miasta Podkowa Leśna i stanowią 

materiał pomocniczy. 
 

§ 8. 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie; 

 

Rada Miasta uchwałą nr 146/XXXVI/2005 określiła, że „konsultacje z mieszkańcami gminy 

przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla 

gminy”. Przyjęcie nowego statutu Miasta Podkowa Leśna wedle naszej oceny powinno być 

poprzedzone konsultacjami w celu poznanie opinii i uwag mieszkańców w tej sprawie. Ponadto 

poprzez upubliczniony proces konsultacji mieszkańcy będą lepiej poinformowani o planowanym 

projekcie i jego zapisach szczegółowych, dodatkowo proces ten przyczyni się do budowania 

społeczeństwa obywatelskiego Miasta Ogrodu. 

 

Konsultacje uruchomione z inicjatywy Komisji Doraźnej Rady Miasta Podkowa Leśna przeprowadza 

się na terenie Podkowy Leśnej w dniach określonych w uchwale. 

Uchwała przewiduje także powołanie komisji / zespołu do przeprowadzenia konsultacji. Zadania 

komisji są określone w uchwale. Skład komisji może być rozszerzony – zgodnie z wolą Rady i chęcią 

pracy jego potencjalnych członków.  

 

Wzory ogłoszenia o konsultacjach, formularz konsultacji i wyników konsultacji stanowią załączniki nr 

2,3 i 4 do uchwały. 

Projekt Statutu Miasta Podkowa Leśna wraz z Regulaminem Rady Miasta, Regulaminem Komisji 

Rewizyjnej i pozostałymi dokumentami statutowymi, stanowią załącznik nr 1 do uchwały. 

  

Zaproponowaną formą konsultacji jest otwarte spotkanie  z mieszkańcami  Miasta  Podkowa Leśna 

umożliwiające wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu w  formie pisemnej , 

zgodnie z załącznikiem nr 3. W ramach tzw wysłuchania publicznego proponuje się przeprowadzenie 

dyskusji i zebranie pisemnych uwag do projektu. Komisje merytoryczne Rady Miasta mogą 

niezależnie od przeprowadzanego uspołecznionego procesu konsultacji zgłaszać uwagi wypracowane 

na posiedzeniach. 

 

Sformalizowany sposób podejścia do konsultacji projektu statutu wynika z wagi tego dokumentu 

prawa miejscowego oraz z zapisów nadal obowiązującej uchwały o formach konsultacji z 2005r. 

Obecnie w Sejmie RP trwają prace (ponad rok) nad projektem Ustawy o współdziałaniu w samorządzie 

terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. 
W projekcie ustawy znalazły się zapisy dotyczące formy wysłuchania publicznego jako jednej z form 

konsultacji. Przewiduje się także podniesienie rangi konsultacji społecznych.  

W tym duchu proponujemy niniejszą uchwałę – jako zaproszenie mieszkańców Miasta przez władze 

samorządowe do konsultacji projektu Statutu, nad którym pracowali członkowie Doraźnej Komisji 

przez ponad rok. 

Z uwagi na czasochłonny i wieloetapowy proces uchwalania i konsultowania projektu statutu 

wnosimy o pilne rozpatrzenie przez Radę Miasta projektu niniejszej Uchwały. 

 

 

Projektodawcą zapisów uchwały i załączników jest radna Anna Łukasiewicz a wnioskodawcami 

niniejszej uchwały jest grupa radnych, członków Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu 

zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej. 

Podkowa Leśna, 10 lutego 2014r. 

 

                                                                                                                  Radna A.Łukasiewicz
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Wzór 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr ……………………. 

z dnia ………..2014 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

 

Rada Miasta Podkowa Leśna 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w/s 

projektu Statutu Miasta Podkowa Leśna 

 

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia ….  kwietnia 2014 r. do dnia  

……. maja 2014 r. do godz. 16.00 w formie: 

1) otwartego, protokołowanego spotkania z mieszkańcami Podkowy Leśnej, organizacjami 

pozarządowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami, które odbędzie się w dniu …………. 2014 r. 

w godzinach 18.00 – 21.00 w ……………………………… .  

2) przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny  

do pobrania: 

• w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip........,  

• na stronie internetowej– http://www....../ (wejście przez zakładkę „Konsultacje 

społeczne”),  

• w biurze Rady Miasta Podkowa Leśna w godzinach pracy urzędu,  

• na spotkaniu z mieszkańcami, o którym mowa w pkt 1.  

 

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać: 

• drogą elektroniczną na adres biuro…….pl,  

• bezpośrednio do biura Rady Miasta, w godzinach pracy urzędu, 

• na spotkaniu z mieszkańcami, o którym mowa w pkt 1.  

 

 

Uwaga: 

Propozycje, uwagi i opinie  

• przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych  

(za wyjątkiem uwag, propozycji i opinii wyrażonych podczas otwartego spotkania  

z mieszkańcami Podkowy Leśnej, organizacjami pozarządowymi i innymi 

zainteresowanymi  podmiotami lub złożonych do protokołu w trakcie tego spotkania), 

• złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu po godz. 16.00 w dniu 

………………….. 2014 r., 

• niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem 

nie będą uwzględnione. 
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Wzór 

Załącznik Nr 3 

Do uchwały Nr ………………… 

z dnia ……………2014 r. 

 

Formularz konsultacji projektu w sprawie Statutu Miasta Podkowa Leśna 

 

A. Propozycje i uwagi  

 

 

Obecny zapis w 

projekcie statutu  
(lub wskazanie odnośnego 

paragrafu, ustępu, punktu i 

litery) 

Uwagi do obecnego zapisu, 

nowe brzmienie zapisu  

lub propozycje 

dodatkowych zapisów 

Uzasadnienie zmian 

1. 

Do Statutu 

   

    

2. Do 

Regulaminu 

Rady Miasta 

   

    

3. Do 

Regulaminu 

K.Rewizyjnej 

   

    

• Wiersze formularz w wersji elektronicznej moŜna dowolnie replikować klikając z boku danego wiersza prawym 
przyciskiem myszy i wybierając opcję „wstaw wiersze poniŜej”.  
• Dla osób posługujących się wydrukiem, na drugiej stronie dołączono dodatkową tabelę. 

 

B. Opinia o projekcie Statutu wraz z uzasadnieniem: 

 

a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić wybraną odpowiedź)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Miejsce, data, Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  

 

……………………………………………………………………………………………… 
Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE! 

Dziękujemy za Państwa uwagi i propozycje. Zapraszamy na tematyczne spotkania komisji i Rady Miasta. 
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Obecny zapis 

w projekcie 

statutu  
(lub wskazanie 

odnośnego 

paragrafu, ustępu, 

punktu i litery) 

Uwagi do obecnego zapisu, 

nowe brzmienie zapisu  

lub propozycje dodatkowych 

zapisów. 
Uzasadnienie zmian 

1. 

Do 

Statutu
 

   

    

    

    

    

    

2. Do 

Regula

minu 

Rady 

Miasta 

   

    

    

    

    

    

3. Do 

Regula

minu 

K.Rewi

zyjnej 
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Wzór 

 

Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr ………….. 

z dnia …………………2014 r. 

 

 

Wyniki konsultacji społecznych 

dotyczących projektu Statutu Miasta Podkowa Leśna 

 

A. Zestawienie zgłoszonych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, organizacje pozarządowe i inne 

zainteresowane podmioty propozycji i uwag dotyczących przedmiotu konsultacji: 

 

 

1. ………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………………………... 

4. ………………………………………………………………………………………………... 

5. ………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

B. Zestawienie zgłoszonych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, organizacje pozarządowe, i inne 

zainteresowane podmioty, opinii dotyczących przedmiotu konsultacji wraz z propozycją 

stanowiska Rady Miasta i Burmistrza do danej opinii wraz z uzasadnieniem: 

 

 

l.p Opinia dotycząca przedmiotu konsultacji Propozycja stanowiska 

Rady Miasta wraz z 

uzasadnieniem 

Propozycja stanowiska 

Burmistrz wraz z 

uzasadnieniem 

    

    

 

C. Podsumowanie wyników konsultacji: 

……………………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………...………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………...………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….…..…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………...………………………………….. 

 

Miejsce, data,         Podpisy komisji 

 


