
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/437/14 

RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE 

z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

w sprawie „Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa” 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 

2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 

2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, 

poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 223 i poz. 498) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa”, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/364/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w spra-

wie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami poza-

rządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organi-

zacji” oraz uchwała Nr XLIV/389/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i 

trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bełchatowa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

  Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Bełchatowie 

Ewa Skorupa 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Załącznik  
do uchwały nr XLIX/437/14 

Rady Miejskiej w Bełchatowie 

z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

NA TERENIE MIASTA BEŁCHATOWA 

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa o: 

1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Bełchatowie; 

2) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Bełchatowa; 

3) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Bełchatów; 

4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Bełchatowa; 

5) Mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Bełchatowa; 

6) Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie 

Miasta Bełchatowa; 

7) Konsultacjach – należy przez to rozumieć konsultacje społeczne; 

8) Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2. 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w spra-

wach ważnych dla Miasta. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do przedsięwzięć, dla których tryb konsultacji społecz-

nych nie został określony w przepisach odrębnych. 

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu: 

1) włączenia mieszkańców w proces zarządzania Miastem; 

2) poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie; 

3) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla proponowanych rozwiązań; 

4) budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Konsultacje polegać mogą na: 

1) wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji; 

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania; 

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań. 

3. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg: 

1) ogólnomiejski; 

2) lokalny – dotyczący mieszkańców z określonego terenu Miasta; 

3) środowiskowy – dotyczący mieszkańców reprezentujących określone środowiska społeczne, zawodowe, 

branżowe. 

§ 4. 1. Obowiązkowym konsultacjom, przeprowadzanym przez Prezydenta, podlegają: 

1) dokumenty o charakterze strategicznym i programowym, dotyczące rozwoju Miasta; 

2) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji poza-

rządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie; 
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3) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. 

2. Prezydent zarządza przeprowadzenie konsultacji w innych sprawach ważnych dla Miasta, na wniosek 

Rady – wyrażony w formie uchwały - lub z własnej inicjatywy. 

§ 5. Konsultacje, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, przeprowadza się z Radą Działalności Pożytku Pu-

blicznego lub organizacjami pozarządowymi. 

§ 6. 1. Konsultacje, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeprowadzone według procedury 

uproszczonej – w stosunku do wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. W procedurze uproszczonej, o której mowa w ust. 1: 

1) przeprowadzenie konsultacji ogłasza Prezydent, co nie wymaga formy Zarządzenia, o którym mowa w § 7; 

2) ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, powinno zawierać elementy, 

o których mowa w § 7; 

3) ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji umieszcza się na oficjalnej stronie internetowej Miasta oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej; 

4) konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzane są w terminie 14 dni od daty dorę-

czenia projektu aktu prawa miejscowego; 

5) konsultacje z organizacjami pozarządowymi odbywają się w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty ich 

rozpoczęcia; 

6) nie przedstawienie opinii lub uwag w terminie, o których mowa w pkt 4 i 5, oznacza rezygnację z prawa do 

jej wyrażenia. 

§ 7. Zarządzenie Prezydenta o przeprowadzeniu powinno zawierać następujące informacje: 

1) cel konsultacji; 

2) przedmiot konsultacji; 

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

4) formę konsultacji; 

5) zasięg terytorialny konsultacji; 

6) nazwę komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej wyzna-

czonej do przeprowadzenia konsultacji, a w przypadku, o którym mowa w § 9, dodatkowo nazwę podmio-

tu, któremu Prezydent powierzył przeprowadzenie konsultacji. 

§ 8. 1. Konsultacje przeprowadza się w co najmniej jednej z niżej podanych form: 

1) protokołowanego, otwartego spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, z 

możliwością składania opinii i uwag dotyczących konsultowanego zagadnienia; 

2) spotkań lub warsztatów dla mieszkańców Miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, umożliwiają-

cych zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań dotyczących 

wybranych dziedzin współpracy; 

3) zbieranie opinii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania 

formularza konsultacyjnego. 

§ 9. Dopuszcza się możliwość powierzenia przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z wymogami niniejszego 

Regulaminu, wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. 

§ 10. Zarządzenie Prezydenta w sprawie przeprowadzenia konsultacji umieszcza się na oficjalnej stronie in-

ternetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się w formie komunikatu prasowego w me-

diach lokalnych. 

§ 11. 1. O wynikach konsultacji Prezydent poinformuje na oficjalnej stronie internetowej Miasta nie później 

niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji. 
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2. Wyniki konsultacji dotyczące aktów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, Prezydent przedstawia Ra-

dzie w uzasadnieniu do projektów tych aktów. 

§ 12. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zo-

stały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie. 

§ 13. Wyniki konsultacji mają istotne znaczenie dla podjęcia decyzji przez organy Miasta. 
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