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Ewaluacja Rocznego Planu Konsultacji Społecznych za 2019 r. 

Podstawowym założeniem Konsultacji Społecznych jest podjęcie dialogu władz  

z jego Mieszkańcami, którego celem jest podejmowanie przez władze optymalnych decyzji w 

sprawach publicznych, mających wpływ na jakość życia mieszkańców.  

W 2019 roku konsultacje z mieszkańcami były przeprowadzane na podstawie Uchwały Rady Miasta 

Milanówka nr 464/XLVII/18 z dnia 10 września w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji 

społecznych z Mieszkańcami Miasta Milanówka, zgodnie z Rocznym Planem Konsultacji Społecznych. 

Plan Konsultacji Społecznych w trakcie roku był jednokrotnie aktualizowany. Przeprowadzenie 

konsultacji powierzane było odpowiedzialnym merytorycznie referatom, które decydowały  

o formule i metodach ich realizacji. 

W 2019 roku zaplanowano 9 Konsultacji Społecznych: 

Konsultacje projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek. 

Konsultacje koncepcji rozwoju kultury w zakresie infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni 

proponowanych na prowadzenie działalności kulturalnej. 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. 

Konsultacje Projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Milanówka. 

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 2020–

2023 z perspektywą do 2027 roku.  

Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie: ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta 

Milanówka”. 

Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu 

Obywatelskiego w 2020 roku.  

Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie: ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta 

Milanówka”. 

Konsultacje projektu uchwały: w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Milanówka.  

Z zaplanowanych 9 Konsultacji Społecznych odbyło się 8, nie przeprowadzono konsultacji Projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka. Powodem 
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zaniechania przeprowadzenia konsultacji była konieczność wprowadzenia aktualizacji i zmian do w/w 

dokumentu. 

W 5 na 8 przeprowadzonych konsultacji społecznych odnotowano uczestnictwo. Były to:  

Konsultacje projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek. W 

konsultacjach wpłynęło 6 opinii zawierających propozycje działań umożliwiających wypełnienie 

założeń dokumentu w postaci: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia energii oraz 

rozwoju odnawialnych źródeł energii. Po dogłębnej analizie zgłoszonych uwag, sugestii i propozycji 

część z nich została uwzględniona. W przypadku nieuwzględnionych sporządzono szczegółowe 

uzasadnienie. Konsultowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek został 

zaktualizowany.  

Konsultacje koncepcji rozwoju kultury w zakresie infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni 

proponowanych na prowadzenie działalności kulturalnej. W konsultacjach uczestniczyło 105 osób 

oglądających, wpłynęło 175 opinii oraz złożono 190 podpisów poparcia dla konsultowanej inicjatywy. 

Opinie mieszkańców w znakomitej większości potwierdziły pilną potrzebę stworzenia infrastruktury 

na prowadzenie działalności kulturalnej, jak również przychylnie odnosiły się do wskazanych 

lokalizacji.  

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 2020–

2023 z perspektywą do 2027 roku. W terminie konsultacji wpłynęło 7 opinii, żadna nie negowała 

głównych zapisów projektu Programu. 

Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie: ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta 

Milanówka”. W konsultacjach uczestniczyła jedna organizacja pozarządowa. Przedstawiona opinia 

została częściowo uwzględniona.  

Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu 

Obywatelskiego w 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna opinia, została ona 

częściowo uwzględniona.  

Łącznie w 2019 roku w Konsultacjach Społecznych uczestniczyło 485 podmiotów. Największym 

zainteresowaniem cieszyły się konsultacje dotyczące kwestii inwestycji związanych z infrastrukturą i 

ochroną środowiska.  

Konsultacje, w których wyznaczonych terminach nie zgłosiły się żadne podmioty to:  

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. 

Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie: ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta 

Milanówka”. 
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Konsultacje projektu uchwały: w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Milanówka.  

Dzięki przeprowadzonym w 2019 roku konsultacjom, mieszkańcy mogli aktywnie uczestniczyć w 

kształtowaniu ścieżek rozwoju miasta. Duże zainteresowanie konsultacjami dotyczącymi inwestycji 

pokazało, że kwestia ta nie jest obojętna mieszkańcom, dlatego też uważa się za zasadne, by w 

kolejnych latach zwiększać ilość konsultacji związanych z tą tematyką. Konsultacje jako forma 

partycypacji społecznej pokazały dużą świadomość i zasadność kształtowania idei społeczeństwa 

obywatelskiego. Różnorodność form przeprowadzanych konsultacji z pewnością wpłynęła 

pozytywnie na wzrost zainteresowania mieszkańców, co w konsekwencji przełożyło się bezpośrednio 

na ukształtowanie finalnej liczby uczestników konsultacji na wysokim poziomie 485 podmiotów. 


