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UCHWAŁA NR XVI/122/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsulatacji z mieszkańcami Miasta Żyrardowa
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Żyrardowa w sprawach
ważnych dla Miasta Żyrardowa, zwanych dalej „konsultacjami”.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, stosuje się do przedsięwzięć, dla których tryb konsultacji
nie został określony w odrębnych przepisach.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu:
1) zapoznania się władz Miasta Żyrardowa z opiniami i uwagami w sprawach poddanych konsultacjom;
2) włączenia mieszkańców Miasta Żyrardowa w procesy partycypacji mające wpływ na podniesienie jakości
ich życia;
3) kształtowania odpowiedzialności za Miasto Żyrardów;
4) aktywizacji środowisk lokalnych, wzrostu zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz miasta.
§ 3. Konsultacje powinny być przeprowadzane, w miarę możliwości, na etapie tworzenia założeń do
konsultowanego projektu lub prac nad wstępną jego wersją, a w przypadku inwestycji na etapie przygotowań
do jej rozpoczęcia.
§ 4. Konsultacje mogą dotyczyć:
1) spraw mieszkańców całego Miasta Żyrardowa;
2) spraw grupy mieszkańców Miasta Żyrardowa.
§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy Prezydenta Miasta Żyrardowa lub na wniosek:
1) Rady Miasta Żyrardowa;
2) Rady Samorządów Mieszkańców Miasta Żyrardowa;
3) organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Żyrardowa w zakresie ich działalności
statutowej;
4) mieszkańców Miasta Żyrardowa w liczbie co najmniej 150 osób.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji kierowany jest do Prezydenta Miasta Żyrardowa.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:
1) cel i przedmiot konsultacji;
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2) zasięg terytorialny konsultacji;
3) proponowaną formę przeprowadzenia konsultacji;
4) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji;
5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji;
6) ewentualne załączniki dostarczające dodatkowe informacje o przedmiocie konsultacji.
4. Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla mieszkańców
Miasta Żyrardowa dla podmiotów, o których mowa ust. 1 pkt 1-3, stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.
5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla mieszkańców Miasta
Żyrardowa, składanych przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3, powinien zawierać
dodatkowo:
1) wskazanie osoby reprezentującej wnioskodawców do kontaktów z Urzędem Miasta Żyrardowa w sprawie
przeprowadzenia konsultacji oraz jej danych kontaktowych;
2) listę z podpisami mieszkańców Miasta Żyrardowa popierających wniosek, w liczbie, o której mowa
w ust. 1 pkt 4, wraz z informacją o temacie konsultacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do
uchwały.
6. Wzór listy, o której mowa w ust. 5 pkt 2, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 6. 1. Prezydent Miasta Żyrardowa rozpatruje wnioski podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 1
uwzględniając koszty przeprowadzenia konsultacji oraz wagę przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej.
2. Jeżeli wniosek podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-4, nie spełnia wymogów formalnych,
Prezydent Miasta Żyrardowa w terminie 7 dni od dnia jego złożenia wzywa osoby reprezentujące te podmioty
do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych
wniosku. Wniosek, którego braki formalne nie zostały uzupełnione w terminie, pozostawia się bez
rozpatrzenia.
3. Prezydent Miasta Żyrardowa informuje przedstawicieli wnioskodawców na piśmie o sposobie
rozpatrzenia wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wniesienia wniosku poprawnego pod
względem formalnym.
§ 7. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Prezydent Miasta Żyrardowa w formie
zarządzenia.
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) cel konsultacji;
2) przedmiot konsultacji;
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
4) formę przeprowadzenia konsultacji;
5) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji;
6) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji;
7) sposób poinformowania o wynikach konsultacji;
8) osobę odpowiedzialną za proces konsultacji.
§ 8. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu
społecznego, w szczególności w następujących formach:
1) spotkań z mieszkańcami odbywających się w samorządach mieszkańców;
2) powołania zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli
Prezydenta Miasta Żyrardowa;
3) badań ankietowych;
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4) sondaży internetowych;
5) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta;
6) spotkań publicznych;
7) zgłaszania uwag na piśmie;
8) wysłuchań publicznych.
2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.
3. Prezydent Miasta Żyrardowa dokonuje wyboru formy lub form konsultacji w zależności od potrzeb
i zaistniałych okoliczności.
§ 9. Prezydent Miasta Żyrardowa lub osoba przez niego upoważniona, przedstawia mieszkańcom Miasta
Żyrardowa wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za
pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej lub prasy lokalnej.
§ 10. 1. Konsultacje uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.
2. Wyniki konsultacji nie mają mocy wiążącej dla organów Miasta Żyrardowa, jednak powinny być brane
pod uwagę przy rozstrzygnięciach w sprawach objętych konsultacjami.
3. Koszty związane z przeprowadzaniem konsultacji z mieszkańcami pokrywane są z budżetu Miasta
Żyrardowa.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
Ryszard Mirgos
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/122/19
Rady Miasta Żyrardowa z dnia
29 sierpnia 2019 r.

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawach ważnych dla mieszkańców Miasta Żyrardowa
Imię i nazwisko
osoby lub osób
reprezentującej/ych
podmiot / nazwa
podmiotu / nr KRS
– rejestru …..
Cel i przedmiot
konsultacji
Zasięg terytorialny
konsultacji
Proponowane
formy
przeprowadzenia
konsultacji
Termin
przeprowadzenia
konsultacji
Uzasadnienie
przeprowadzenia
konsultacji
Wykaz
załączników
Data i podpis
osoby lub osób
reprezentujących
podmiot
Klauzula informacyjna
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
dalej RODO – informuje się, iż
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żyrardów reprezentowane przez Prezydenta
Miasta Żyrardowa z siedzibą w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
realizacją art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.
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3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procedury konsultacji
społecznych, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia konsultacji.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem iod@zyrardow.pl, a także
pocztą tradycyjną pod adresem Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów,
z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
8) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/122/19
Rady Miasta Żyrardowa z dnia
29 sierpnia 2019 r.

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawach ważnych dla mieszkańców Miasta Żyrardowa
Imię i nazwisko
osoby reprezentującej
wnioskodawców do
kontaktów z Urzędem
Miasta Żyrardowa w
sprawie konsultacji,
wraz z jej danymi:
adresem
zamieszkania,
numerem telefonu,
e-mailem
Cel i przedmiot
konsultacji
Zasięg terytorialny
konsultacji
Proponowane formy
przeprowadzenia
konsultacji
Termin
przeprowadzenia
konsultacji
Uzasadnienie
przeprowadzenia
konsultacji
Wykaz załączników
Klauzula informacyjna
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
dalej RODO – informuje się, iż
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żyrardów reprezentowane przez Prezydenta
Miasta Żyrardowa z siedzibą w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
realizacją art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procedury konsultacji
społecznych, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia konsultacji.
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Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem iod@zyrardow.pl, a
także pocztą tradycyjną pod adresem Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300
Żyrardów, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Data i podpis wnioskodawcy
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/122/19
Rady Miasta Żyrardowa z dnia
29 sierpnia 2019 r.

Lista podpisów 150 mieszkańców Miasta Żyrardowa popierających wniosek
o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie ………………………….
Lp
1
2
3
4
5
6
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
150
….

Imię i
nazwisko

Adres zamieszkania na terenie miasta
Żyrardowa

Podpis
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej
RODO – informuje się, iż
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żyrardów reprezentowane przez Prezydenta
Miasta Żyrardowa z siedzibą w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
realizacją art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procedury konsultacji
społecznych, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia konsultacji;
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
5)
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem iod@zyrardow.pl, a także
pocztą tradycyjną pod adresem Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów,
z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
8)
Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

