
Wołomin, dnia 4 stycznia 2018 r.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu Konsultacji
Społecznych Gminy Wołomin przeprowadzonych zgodnie 

z Zarządzeniem nr 325/2017 Burmistrza Wołomina 
z dnia 31 października 2017 r.

Konsultacje  społeczne  trwały  od  6  listopada  2017  r.   do  6  grudnia  2017  r.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu
Miejskiego w Wołominie. 

Zgodnie z zarządzeniem konsultacje miały formę:
1. pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag,

2. zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym,

3. spotkań otwartych z mieszkańcami Gminy Wołomin, które odbyły się 6 i 20 listopada 2017 r.

ODPOWIEDZI NA UWAGI I PYTANIA OD MIESZKAŃCÓW

1)  Drogą  elektroniczną  wpłynęły  następujące  pytania  i  uwagi  (zamieszczamy  je  wraz
z odpowiedziami):

• Uwaga dot. §4 pkt. 3:
Uwaga:  Zbyt  duża  liczba  mieszkańców  potrzebnych  do  zainicjowania  konsultacji  –  trzeba
zmniejszyć o połowę

Odpowiedź: Powyższa uwaga została uznana za zasadną i  zostanie uwzględniona w zapisie §4
w  pkt.  3,  który  otrzyma  brzmienie:  "grupy  minimum  200 mieszkańców  gminy  Wołomin
posiadających czynne prawo    wyborcze do Rady Miejskiej"

• Uwaga dot. §12 pkt. 2:
Uwaga: Forma ankiety internetowej powinna być obligatoryjna w dzisiejszych czasach. 

Odpowiedź: Powyższa uwaga nie zostanie uwzględniona w zapisie  §12 w pkt. 2, Urząd Miejski
w Wołominie przed każdym procesem konsultacyjnym będzie dostosowywał narzędzia badawcze
do grupy docelowej oraz przedmiotu konsultacji. Badania ilościowe w formie elektronicznej nie
zawsze będą dobrym i efektywnym sposobem uzyskania opinii mieszkańców (np.: dla seniorów
bardziej odpowiednie będa spotkania bezpośrednie lub ankiety papierowe, a konsultacje inwestycji
na  konkretnej  ulicy  najlepiej  organizować  w  terenie).  W  celu  zapewnienia  jak  największej
skuteczności badania należy zapewnić możliwość wyboru technik badawczych. 



• Uwaga dot. §14 pkt. 1
Uwaga: Ogłoszenie o konsultacjach powinno się obligatoryjnie pojawiać na stronie www miasta
i oficjalnym fanpage miasta. 

Odpowiedź: Powyższa uwaga została uznana za zasadną i zostanie uwzględniona w zapisie §14
w pkt. 1, który otrzyma brzmienie: "Ogłoszenie o konsultacjach społecznych publikowane jest na
tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie,  stronie  internetowej  gminy,  w  Biuletynie
Informacji Publicznej i na oficjalnym fanpage'u Wołomin".

• Uwaga dot. §18:
Uwaga: Raport  powinien  być  publikowany  tam,  gdzie  ogłoszenie  o  konsultacjach  było
publikowane - czyli wg. mnie obowiązkowo na www miasta i fanpage'u + w 1 inny sposób .

Odpowiedź: Powyższa uwaga została uznana za zasadną i zostanie uwzględniona w zapisie §18,
który otrzyma brzmienie: „Po zakończeniu konsultacji społecznych, w terminie nie dłuższym niż 45
dni burmistrz  publikuje raport z ich przebiegu za pomocą:

1. Biuletynu Informacji Publicznej;
2. strony internetowej gminy;
3. na oficjalnym fanpage'u Wołomin;
4. rozesłania wersji elektronicznej do osób uczestniczących w konsultacjach, o ile wyraziły na

to zgodę i udostępniły adres e-mail do tego celu."

2) Podczas spotkania otwartego, które odbyło się 20 listopada 2017 r.:

• Uwaga dot. §4 pkt. 3:
Uwaga: Zbyt duża liczba mieszkańców potrzebnych do zainicjowania konsultacji 

Odpowiedź: Powyższa uwaga została uznana za zasadną i zostanie uwzględniona.

AKCJA INFORMACYJNA

Podczas  trwania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  Wołomin  dotyczących
zmiany  Regulaminu  Konsultacji  Społecznych  Gminy  Wołomin  trwała  akcja  informacyjna.
Rozpoczęła  się  z  dniem  31  października  2017  r.  od  publikacji  informacji  o  konsultacjach
w nastepujących źródłach przekazu:

 Oficjalna strona miasta 
http://wolomin.org/porozmawiajmy-o-regulaminie-konsultacji-spolecznych/
http://wolomin.org/nowy-regulamin-konsultacji-spolecznych-pierwsze-spotkanie-nami/
http://wolomin.org/wolomin-odnowa-zapraszamy-spotkanie-warsztatowe/

 Biuletyn Informacji Publicznej 
http://wolomin.bip.net.pl/?a=13766

http://wolomin.org/porozmawiajmy-o-regulaminie-konsultacji-spolecznych/
http://wolomin.bip.net.pl/?a=13766
http://wolomin.org/wolomin-odnowa-zapraszamy-spotkanie-warsztatowe/
http://wolomin.org/nowy-regulamin-konsultacji-spolecznych-pierwsze-spotkanie-nami/


Akcja informacyjna prowadzona była także w mediach społecznościowych:

 na oficjalnym profilu facebook Wołomina



 na oficjalnym profilu facebook Burmistrza Wołomina:

 na oficjalnym profilu facebook Wołomińskiej Rady Seniorów:


