
Uchwała Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr VI/28/15 z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  
dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka 

 

na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645 i poz.1318, z 2014 r.poz.379 i poz.1072) 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co następuje: 

§ 1  

1. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2, wraz z ustaloną w ich wyniku listą projektów 

rekomendowanych do realizacji w ramach wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka, określa się łącznie jako „Budżet Obywatelski”.  

2. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta dla realizacji 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka, zwanych dalej konsultacjami. 

3. 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. 

4. Konsultacje polegać będą na:  

1) zebraniu projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego;  

2) wyrażeniu opinii mieszkańców miasta na temat projektów zgłoszonych do Budżetu 

Obywatelskiego. 

5. Konsultacje będą miały charakter ogólnomiejski. 

§ 2  

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 3  

Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do ustalenia, w formie zarządzenia, 

harmonogramu przeprowadzenia konsultacji, niezwłocznie po uchwaleniu budżetu na dany rok. 

§ 4 

Informację o przeprowadzeniu konsultacji umieszcza się na oficjalnej stronie internetowej miasta oraz 

ogłasza się w formie komunikatu prasowego w mediach lokalnych.  

 

 §5 

1. Wzór formularza zgłoszeniowego projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Wzór listy osób popierających projekt określa załącznik nr 3 do uchwały. 

3. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 4 do uchwały.  

 

§ 6 

O wynikach konsultacji Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka poinformuje na oficjalnej stronie 

internetowej miasta.  

 



§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.  

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego.  

 

(…) Przewodniczący Rady Miasta 

 


