Uchwała Nr LX/573/06
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 4 lipca 2006 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta
Sochaczew

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z
2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§1
1.Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasta Sochaczew, zwane dalej konsultacjami
przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących
oraz w sprawach uznanych za ważne dla miasta.
2. Konsultacje przeprowadza się na wniosek Burmistrza w formie zarządzenia bądź z
inicjatywy Rady Miejskiej w formie stosownej uchwały.

§2
1.Konsultacja oznacza rejestrację opinii, uwag i propozycji do sposobu rozstrzygnięcia
sprawy poddanej konsultacji.
2.Konsultacje obejmują:
1) mieszkańców całego miasta, jeżeli sprawa dotyczy wszystkich mieszkańców,
2) mieszkańców części terytorium miasta, jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej
części,
3) wybraną grupę mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy określonej grupy mieszkańców.
§3
1.Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzone w różnych formach, w
szczególności:
a) zebrań konsultacyjnych,
b) ankiet,
c) listów konsultacyjnych ,
d) sondaży internetowych i telefonicznych.
2. Możliwe jest łączenie form konsultacji wymienionych w ust.1

§4
1.Zebranie z mieszkańcami, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt. a prowadzi Burmistrz lub osoba
przez niego upoważniona.

2. Podczas zebrania konsultowane zagadnienie lub poszczególny jego element może być
poddawany pod głosowanie.
3.Z zebrania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących
udział w zebraniu.
4. Zebranie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę przybyłych mieszkańców.

§5
1.Informacja o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych
Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej serwisu miejskiego.
2.Postanawiając o przeprowadzeniu konsultacji podaje się do publicznej wiadomości m.in.:
-przedmiot konsultacji,
-terytorialny zasięg konsultacji,
-sposób i tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji,
-datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
-sposób oraz tryb podsumowania zgłoszonych opinii, uwag i propozycji.
3. Zarządzenie albo uchwałę o konsultacji podaje się do wiadomości z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
4.Do przeprowadzenia konsultacji może być powołana Komisja, jej skład określony będzie
w zarządzeniu bądź uchwale.
§6
1.Wyniki konsultacji podlegają ogłoszeniu.
2.Wyniki konsultacji nie są wiążące.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew

§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego

