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Milanówek, 27.08.2019 r.  

Raport z konsultacji społecznych 

projektu uchwały w sprawie: określenia zasad przeprowadzenia 

Budżetu Obywatelskiego 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: określenia zasad przeprowadzenia 

Budżetu Obywatelskiego odbyły się w dniach 31 lipca – 22 sierpnia 2019 r. 

Ogłoszenie o konsultacjach wywieszono na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynkach 

A i C Urzędu Miasta Milanówka oraz w gablotach miejskich na terenie miasta Milanówka, 

opublikowano na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

miejskim profilu na portalu społecznościowym. O konsultacjach poinformowano 

mieszkańców również poprzez Samorządowy Informator SMS.  

 Szczegółowa dokumentacja została udostępniona mieszkańcom w wersji elektronicznej na 

stronie miasta w zakładce Strefa Mieszkańca → Milanówek Miasto Mieszkańców → 

Konsultacje Społeczne oraz w wersji papierowej - w budynku A Urzędu Miasta Milanówka  

w pokoju Zespołu ds. Komunikacji Społecznej, I piętro, ul. Kościuszki 45, budynek A Urzędu 

Miasta. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dwóch formach: 

1. przyjmowanie opinii na piśmie na załączonym formularzu zgłaszania opinii, w tym 

poprzez Internet oraz ustnie do protokołu; 

2. dyżur konsultacyjny w terminie: 05.08 w godz. 16:00 – 18:00 w pokoju Zespołu ds. 

Komunikacji Społecznej, I piętro, ul. Kościuszki 45, budynek A Urzędu Miasta. 

Formularz opinii można było: 

1. złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka w budynku A, ul. Kościuszki 45, 

2. złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku C, ul. Spacerowa 4, 

3. przesłać e-mailem skan podpisanego formularza na adres promocja@milanowek.pl 

mailto:promocja@milanowek.pl
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W terminie konsultacji do Urzędu wpłynął 1 formularz zgłoszenia opinii do projektu 

uchwały.  

Z up. Burmistrza Miasta Milanówka 

/-/ 

Ryszard Raban 

Zastępca Burmistrza 
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Zestawienie wniesionych uwag: 

Lp. 
Jednostka 

redakcyjna 
Treść postanowień z projektu Treść opinii Treść postanowień po zmianach 

Uzasadnienie 

1. § 2 ust. 7 

§ 2 ust. 7. Złożone propozycje 

projektów będą na bieżąco 

publikowane na stronie internetowej 

miasta, w zakładce poświęconej 

Budżetowi Obywatelskiemu, w 

formie zeskanowanego fragmentu 

formularza projektu zawierającego 

tytuł i krótki opis projektu.   

Proponuję zmianę będą publikowane na 

stronie internetowej miasta po zakończeniu 

procesu zgłaszania propozycji projektów. 

Obecny zapis stawia niebezpieczeństwo 

nierównego dostępu do propozycji 

projektów. Projekty będą miały równe 

szanse, kiedy wszystkie zostaną 

opublikowane w jednym terminie. 

7. Złożone propozycje 

projektów zostaną 

opublikowane na stronie 

internetowej miasta, w zakładce 

poświęconej Budżetowi 

Obywatelskiemu, w formie 

zeskanowanego fragmentu 

formularza projektu 

zawierającego tytuł i krótki opis 

projektu po zakończeniu 

procesu zgłaszania projektów. 

Propozycja zmiany 

uwzględniona. 

 

2. § 3 ust. 3 

§ 3 ust. 3. W razie stwierdzenia na 

etapie weryfikacji projektów braków 

formalnych w formularzu projektu, 

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 

może wezwać wnioskodawcę do jego 

uzupełnienia (telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną).  

Powinno być „wzywa” ponieważ 

stwierdzenie „może wezwać” nie jest 

jednoznaczne z tym, że wezwie. 

3. W razie stwierdzenia na 

etapie weryfikacji projektów 

braków formalnych w 

formularzu projektu, Zespół ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

wzywa wnioskodawcę do jego 

uzupełnienia (telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną). 

Propozycja zmiany 

uwzględniona. 

 

3. § 4 ust. 2 

§ 4 ust. 2. Każdy mieszkaniec może 

głosować tylko raz na jeden projekt.  

Proponuję zmianę na „każdy mieszkaniec 

może oddać głos tylko na jeden projekt” 

2. Każdy mieszkaniec może 

oddać  głos tylko na jeden 

projekt . 

Propozycja zmiany 

uwzględniona. 
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4. § 4 ust. 5 

§ 4 ust. 5. Oddane głosy przelicza 

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. 

Liczenie głosów jest jawne i odbywa 

się niezwłocznie po zakończeniu 

głosowania. 

Proponuję podać termin liczenia głosów, 

ponieważ każdy chętny będzie mógł wziąć 

udział w liczeniu jako obserwator (np. 

wnioskodawcy).  

 Propozycja zmiany nie 

uwzględniona. 

Liczenie, w zależności od ilości 

oddanych głosów, może trwać 

kilka dni, dlatego na etapie 

przygotowania dokumentu nie 

ma możliwości wskazania 

konkretnej daty. 

5. § 5 ust. 2 

§ 5 ust. 2. Weryfikacja i opiniowanie 

propozycji projektów – do 31 

października 2019 r. 

Proponuję zmianę terminu na 30.10   Propozycja zmiany nie  

uwzględniona. 

Ze względu na planowany termin 

sesji, zaproponowany 

harmonogram nie da możliwości 

przeprowadzenia budżetu 

obywatelskiego, tak aby wybrane 

projekty mogły zostać 

zrealizowane w 2020 r. 

6. § 5 ust. 3 

§ 5 ust. 3. Głosowanie mieszkańców na 

projekty – do 10 listopada 2019 r. 

Proponuję zmianę terminu na od 31.10 do 

08.11.2019 r. 

 Propozycja zmiany nie  

uwzględniona.  

Ze względu na planowany termin 

sesji, zaproponowany 

harmonogram nie da możliwości 

przeprowadzenia budżetu 

obywatelskiego, tak aby wybrane 

projekty mogły zostać 

zrealizowane w 2020 r. 
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Z up. Burmistrza Miasta Milanówka 

/-/ 

Ryszard Raban 

Zastępca Burmistrza 

7. § 5 ust. 4 

§ 5 ust. 4.  Ogłoszenie projektów do 

realizacji – do 15 listopada 2019 r. 

Proponuję zmianę terminu na 14.11 2019 r.  Propozycja zmiany nie  

uwzględniona. 

Ze względu na planowany termin 

sesji, zaproponowany 

harmonogram nie da możliwości 

przeprowadzenia budżetu 

obywatelskiego, tak aby wybrane 

projekty mogły zostać 

zrealizowane w 2020 r. 


