UCHWAŁA NR XVIII/227/2016
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Miasta Mława
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. Nr 446) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Zasady ogólne
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Mława w przypadkach przewidzianych uchwałą oraz innych ważnych dla miasta sprawach.
§ 2. 1. Konsultacje mogą mieć zasięg:
1) ogólnomiejski, gdy podejmują sprawy ważne dla mieszkańców całego miasta,
2) lokalny, gdy podejmują sprawy ważne dla mieszkańców określonej części miasta, np. osiedla lub
części osiedla,
3) środowiskowy, gdy podejmują sprawy ważne m.in. dla grup mieszkańców, organizacji
pozarządowych.
§ 3. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:
1) protokołowanych otwartych spotkań z mieszkańcami;
2) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag;
3) zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława;
4) warsztatów projektowych będących pracą grupy osób, prowadzącą do wypracowania propozycji
rozwiązań;
5) ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów, w szczególności wypełnianych przy użyciu
internetu;
6) paneli obywatelskich polegających na regularnym zasięganiu przez dłuższy okres opinii
reprezentatywnej grupy mieszkańców;
2. Konsultacje przeprowadza się w co najmniej dwóch z powyżej podanych form.
3. W formach konsultacji określonych w ust. 1 dąży się do optymalnego wykorzystania
wspomagających rozwiązań teleinformatycznych.

Rozdział 2
Tryb inicjowania konsultacji
§ 4. Konsultacje przeprowadza się:
a) z inicjatywy Burmistrza Miasta Mława,
b) z inicjatywy Rady Miasta Mława,
c) na wniosek:
- grupy co najmniej 50 mieszkańców Miasta Mława posiadających czynne prawo wyborcze do Rady
Miasta Mława,
- co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- Rady Sportu Miasta Mława,
- Młodzieżowej Rady Miasta Mława,
- Rady Kultury Miasta Mława
§ 5. Rada Miasta Mława występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały,
w której opisuje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.
§ 6. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, składany przez podmiot lub podmioty określone
w § 4 lit. c, kieruje się do Burmistrza Miasta Mława.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, złożony przez podmiot lub podmioty, o których mowa
w § 4 lit. c, zawiera:
1) opis przedmiotu konsultacji;
2) propozycję formy konsultacji;
3) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez grupę mieszkańców, o której mowa
w § 4 lit. c tiret pierwszy, zawiera również:
1) nagłówek wraz z określonym zakresem konsultacji, stopkę zawierającą numer strony oraz
następujące dane dotyczące tych osób:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- własnoręczny podpis.
2) wskazanie imienia i nazwiska osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej danych
kontaktowych;

§ 7. 1. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych
Burmistrz informuje wnioskodawców na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 21 dni od daty
złożenia wniosku poprawnego pod względem formalnym na podstronie strony internetowej Miasta
Mława w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, o której mowa w § 16.
2. Burmistrz nie uwzględnia wniosku, jeżeli odbyły się już ważne konsultacje społeczne we
wskazanym przedmiocie.
Rozdział 3
Tryb prowadzenia konsultacji
§ 8. Konsultacje przeprowadza Burmistrz Miasta Mława.
§ 9. Burmistrz określa dobór metod, form konsultacji oraz szczegółowe ustalenie warunków
formalnych dla przedmiotu konsultacji.
§ 10. 1. Konsultacje rozpoczynają się z chwilą opublikowania ogłoszenia Burmistrza Miasta Mława
o przeprowadzeniu konsultacji na podstronie strony internetowej Miasta Mława w zakładce
poświęconej konsultacjom społecznym, o której mowa w § 16.
2. Konsultacje przeprowadza się w terminie od 7 dni do 30 dni.
§ 11 1. Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport z ich przebiegu.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej informacje o:
1) przeprowadzonej akcji informacyjnej;
2) działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych narzędzi
konsultacyjnych;
3) zebranych opiniach mieszkańców;
4) sposobie ustosunkowania się Burmistrza Miasta Mława do zebranych opinii wraz z uzasadnieniem.
5) komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Mława odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;
3. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien być podany do publicznej wiadomości w ciągu 60 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go na
podstronie strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym, o której mowa w § 16 oraz
poprzez udostępnienie w siedzibie Urzędu Miasta Mława.
4. W uzasadnionych przypadkach, wymagających sporządzenia obszernej dokumentacji lub
dodatkowych analiz, termin, o którym mowa w ust. 3, może być dłuższy. Informację o przesunięciu
terminu i jego przyczynach należy podać do publicznej wiadomości, przynajmniej publikując na
podstronie strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym.
§ 12. Konsultacje są ważne, bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział, jeśli
zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie.
§ 13. Konsultacje i ich wyniki przeprowadzone na terenie miasta przez podmioty inne niż
wymienione w niniejszym regulaminie uznaje się za ważne przy spełnieniu warunków w nim

zawartych i po uprzednim uzyskaniu akceptacji Burmistrza planu przeprowadzenia konsultacji,
wyboru metod i form wykorzystanych w procesie konsultacji, warunków formalnych dla przedmiotu
konsultacji oraz zawartości raport.
§ 14. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Mława, lecz stanowią istotną opinię przy
podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawach dotyczących przedmiotu konsultacji.
§ 15. Rozstrzygnięcia sprzeczne z wynikami konsultacji są uzasadniane w formie pisemnej
na podstronie strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym.
Rozdział 4
Podstrona strony internetowej www.mlawa.pl poświęcona konsultacjom społecznym
§ 16. 1. Burmistrz Miasta Mława prowadzi w systemie teleinformatycznym podstronę strony
internetowej www.mlawa.pl poświęconą konsultacjom społecznym.
2. Podstrona, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) informacje o wnioskodawcy, z tym, że w przypadku grupy mieszkańców Miasta Mława, o której
mowa w § 4 lit. c tiret pierwszy, nie podaje się ich danych, a także danych osób ich reprezentujących,
2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku;
3) informacje o aktualnie prowadzonych w Mławie konsultacjach, w tym w szczególności:
a) informacje o trybie zainicjowania konsultacji,
b) opis przedmiotu i celu konsultacji,
c) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,
d) w przypadku konsultacji przeprowadzanych przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych –
bezpośredni dostęp do tych narzędzi.
4) raporty z przebiegu konsultacji sporządzone po ich zakończeniu.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława
§ 18. Traci moc Uchwała Nr XVIII/185/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mława
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Leszek Ośliźlok

