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UCHWAŁA NR 176/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego 

Na podstawie art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1590, z późn. zm. 1)) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego, 
zwane dalej „Zasadami”. 

§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego, zwane dalej „konsultacjami”, 
przeprowadza się na terytorium Województwa Mazowieckiego: 1) w przypadkach przewidzianych ustawą; 2) 
w sprawach szczególnie ważnych dla Województwa Mazowieckiego. 2. Proces konsultacji inicjuje Zarząd 
Województwa Mazowieckiego w formie uchwały: 1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 2) na podstawie 
odpowiedniej uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego; 3) na wniosek mieszkańców Województwa 
Mazowieckiego, zgodnie z § 3; 4) z własnej inicjatywy. 3. Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego, 
o której mowa w ust. 2, określa: 1) przedmiot konsultacji; 2) cel konsultacji; 3) terminy rozpoczęcia i zakończenia 
konsultacji; 4) szczegółową formę przeprowadzenia konsultacji; 5) właściwą komórkę organizacyjną 
departamentu/kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zwanego dalej 
„Urzędem” lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialną za przeprowadzenie 
konsultacji. 

§ 3. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, zwany dalej „Wnioskiem” 
zawiera: 1) określenie przedmiotu konsultacji; 2) uzasadnienie celowości przeprowadzenia konsultacji. 2. Wniosek 
może zawierać propozycję: 1) terminów rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 2) formy przeprowadzenia 
konsultacji. 3. Warunkiem przyjęcia wniosku jest uzyskanie poparcia co najmniej 500 mieszkańców Województwa 
Mazowieckiego posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do sejmiku województwa. 4. Lista poparcia 
Wniosku zawiera: 1) imię i nazwisko; 2) adres zamieszkania (z określeniem miejscowości, numeru domu oraz, 
jeżeli dotyczy, nazwy ulicy i numeru mieszkania); 3) numer ewidencyjny PESEL; 4) podpis, osoby udzielającej 
poparcia. 5. W przypadku braku wskazania osoby reprezentującej grupę mieszkańców występujących 
z Wnioskiem, uznaje się, iż grupę tę reprezentuje pierwsza osoba znajdująca się na liście poparcia, o której mowa 
w ust. 4. 6. Wniosek rozpatruje Zarząd Województwa Mazowieckiego, w terminie 30 dni od daty jego wpływu do 
siedziby Urzędu. 7. Wniosek może być odrzucony jedynie w przypadku gdy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 1, 2 i 3. 

§ 4. Konsultacje przeprowadzane są z uwzględnieniem zasad: 1) legalności – przebieg konsultacji powinien 
być zgodny z przepisami prawa a ważność procesu konsultacji uzależniona jest od zachowania procedur procesu 
konsultacji; 2) prowadzenia konsultacji w dobrej wierze – konsultacje prowadzone są w celu rzeczywistego 
uwzględnienia opinii i propozycji wpływających od mieszkańców; 3) efektywności – konsultacje prowadzone są 
w sposób pozwalający na uzyskanie optymalnych korzyści dla wszystkich uczestników procesu konsultacji; 4) 
przejrzystości – jawnego i nieograniczonego dostępu uczestników konsultacji do zasad, procedur i efektu 
końcowego procesu konsultacji; 5) dokumentowania – rejestrowania i dokumentowania całego procesu konsultacji 
oraz dostępu uczestników konsultacji do pełnej dokumentacji jego przebiegu z możliwością wnoszenia uwag 
i korekt. 

§ 5. 1. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w szczególności w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl 
w zakładce „Konsultacje”. 2. Konsultacje przeprowadza się w szczególności w następujących formach: 1) 
otwartych spotkań, debat lub konferencji konsultacyjnych z udziałem zainteresowanych mieszkańców; 2) 
wykonania badań opinii publicznej; 3) przedstawienia opinii: a) na piśmie drogą pocztową, b) za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, c) na forum internetowym; 4) innej formie wynikającej ze specyfiki przedmiotu poddanego 
konsultacji. 3. W przypadku kiedy formą przeprowadzenia konsultacji będzie wykonanie badań opinii publicznej, 
Zarząd może zlecić te badania wyspecjalizowanemu podmiotowi, zajmującemu się badaniem opinii publicznej. 
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§ 6. 1. Po zakończeniu konsultacji właściwa komórka organizacyjna Urzędu lub wojewódzka samorządowa 
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji sporządza projekt informacji o wynikach 
tych konsultacji i przedkłada ją Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, 
po jej przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce 
„Konsultacje”. 

§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach jeżeli 
zostały przeprowadzone w sposób określony w Zasadach. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

Ludwik Rakowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, 
poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 
675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 


