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Uchwala Nr VI/56/11
Rady Gminy tr,4ck

z dnia 05 wrzeSnia 20ll r.

w sprawie: okreSlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
spolecznych.

Na podstawie art.5a ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym fi.t. Dz.U. z200lr. Nr 142, poz.l591 zp62n.zm.)
Rada Gminy tr-4ck uchwala, co nastgpuje:

$r

OkreSla siE zasady i tryb przeprowadzania konsultacji spolecznych w brzmieniu
stanowiqcym zalqcznik do niniej szej uchwaly.

$2

Wykonanie uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy.

s3

Uchwala wchodzi w irycie po uptywie l4 dni od dnia publikacji w Dzienniku
UrzEdowym Wojew6dawa Mazowieckiego.
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Zalqcznik do Uchwaly Nr VI/56/11
Rady Gminy Lqck
z dnia 5 wrzeinia 201 Ir.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOI,ECZNYCH

sr

Ustafa sig procedurQ konsultacji spolecznych, zwanych dalej ,,konsultacjami" obejmuj4c4
zasady i tryb wzeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy, w tym grupami spoleczno-
zawodowymi i spolecznoSciami lokalnymi, a takZe z organizacjami p ozarz4dowymi oraz
innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnodi po2ytku publicznego na rzecz mieszkaric6w
Gminy.

s2

Zasady przeprowadzania konsultacji w formie referendum lokalnego okre6laj4 odrgbne
przepisy.

s3

Celem konsultacji spolecznych jest informowanie lokalnej spolecznodci o planowanych do
rcalizacji zadaniach wa:Znych dla Gminy, pozyskanie opinii, informacji, sugestii czy
propozycji co do sposobu rozstrzygnigcia sprawy objqtej konsultacjami.

s4

Konsultacje majq charakter opiniodawczy, ich wyniki nie wiq24 organ6w Gminy, chyba 2e
ustawa stanowi inaczej.

ss

Konsultacje przeprowadza sip w przypadkach przewidzianych odrEbnymi przepisami prawa.

s6

Konsultacje mogqbyi przeprowadzane w innych sprawach wa2nych dla Gminy, dla
spolecznodci lokalnej, jak i okedlonych Srodowisk, o kt6rych mowa w $ l, a w szczeg6lnoSci:

I ) strategii rozwoju Gminy,
2) planu rozwoju lokalnego Gminy,
3) wieloletnich plan6w inwestycyjnych,
4) waznych inwestycj i gminnych,
5) planu sieci szk6l,
6) ochrony Srodowiska.

s7

W konsultacjach spolecznych, w zaleZnodci od ich przedmiotu, mog4 uczestniczyi:
I ) wszyscy mieszkaricy Gminy, jedli sprawa dotyczy obszaru calej Gminy,
2) mieszkancy solectwa, je6li sprawa dotyczy jego obszaru,
3) organizacje pozarzqdowe i inne podmioty, o kt6rych mowa w $ 1 .



1.

s8

W6jt Gminy jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie przeprowadzania
konsultacji spolecznych zgodnie z niniejsz4 uchwalq
W6jt Gminy moie zaruqdzi| konsultacje w sprawach waznych dla Gminy na
podstawie:
1) uchwaly Rady Gminy,
2) z wNasnej inicj atywy,
3) na wniosek mieszkafc6w Gminy pod warunkiem uzyskania poparcia wniosku co

najmniej 150 os6b uprawnionych, zamieszkalych na terenie Gminy,
4) na wniosek mieszkaric6w solectwa pod warunkiem uzyskania poparcia wniosku co

najmniej 25 os6b uprawnionych, zamieszkalych na terenie tego solectwa,
5) na wniosek organizaiJi pozarzqdowych i innych podmiot6qo kt6rych mowa w $ 1.

se

W6jt Gminy w drodze zarz4dzenia uruchamia proces konsultacji na zasadach
okredlonych w niniejszej uchwale.
Zuzrydzenie W6jta Gminy okre6la:
l) cel konsultacj i,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczgcia i zakoficzenia konsultacji,
4) zasigg terytorialny konsultacji,
5) formg przeprowadzenia konsultacji,
6) miejsce/miejsca przeprowadzenia konsultacji,
7) osobE odpowiedzialn4 za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wynik6w

konsultacji.

$10

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierai:
l) przedmiot konsultacji,
2) termin przeprowadzenia konsultacji,
3) zasigg terytorialny,
4) formy konsultacji,
5) uzasadnienie, z okreSleniem celu, jaki ma byi osi4gnigty.

Wniosek mieszkaric6w opr6cz wymagari okreslonych w $ 10 ust.l powinien ponadto
zawiera6:
I ) wskazanie osoby lub os6b upowaZnionych do kontakt6w z organem Gminy ze

wskazaniem dokladnych danych teleadresowych,
2) listg os6b, zamieszkalych na terenie gminy, popieraj4cych wniosek, zawieraj4c4

imiE, nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, adres i podpis.
Wniosek o przeprowadzenie konsultacji rozpatrywany jest przez W6jta Gminy w
terminie 30 dni od datyjego zlozenia.
Wnioski niekompletne nie podlegaj4 rozpatrzenit.
W6jt Gminy informuje RadE Gminy na najbli2szej sesji oraz osobE/osoby wskazane
do kontakt6w, o kt6rych mowa w $ l0 ust.2 pkt l, o sposobie rozpatrzenia wniosku.
Informacja o odmownym rozpatrzeniu wniosku powinna zawierai uzasadnienie.
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sll
Je2eli wniosek o przeprowadzenie konsultacji zostal rozpalrzony odmownie, kolejny wniosek

w tej samej sprawie mo2e byt zlo2ony nie wczedniej ni2 po uplywie 6 miesigcy od daty

podjgcia decyzji o jego odmownym rozpatrzeniu.

l.

$12

Ogloszenie o konsultacjach W6jt Gminy podaje do publicznej wiadomo6ci (na co

najmniej 14 dni przed dat4 przeprowadzenia konsultacji) poprzez zarnieszczenie:

l ) na tablicy informacyjnej Urzgdu Gminy,
2) na stronie intemetowej Urzgdu Gminy,
3) rozplakatowanie na tablicach ogloszei w solectwach w miejscach zwyczajowo

przyj gtych.
Ogloszenie o konsultacjach moZe byi podane do publicznej wiadomoSci za

podrednictwem lokalnych Srodk6w masowego przekazu.

s13

Konsultacje spoleczne przeprowadza sig w jednej z nastgpuj4cych form:
l) otwarte spotkania z mieszkaricami,
2) zebraria z przedstawicielami organizacji pozarz4dowych i innych podmiot6w,

o kt6rych mowa w $ l,
3) badanie opinii mieszkaric6w w formie zapytania ankietowego,

4) przyjmowania opinii i wniosk6w.
Katalog form konsultacji jest otwarty, moze ulegad zmianom w miarg rozwoju
platformy informatycznej. Rozszerzanie katalogu form nie powoduje koniecznoSci

zmiany uchwaly. Nowe formy konsultacji W6jt Gminy mo2e okreSlai na etapie

zarzqdzenia konsultacji, z uwzglpdnieniem opisu ich stosowania.

$14

Wyboru formy konsultacji, w zale2no6ci od mo2liwoSci i potrzeb kaZdorazowo

dokonuje W6jt Gminy.
Mo2liwe jest lqczenie kilku form przeprowadzania konsultacji w zale2no6ci od

przedmiotu i zasiEgu terytorialnego konsultacji.

$ts

Otwarte spotkanie, o kt6rym mowa w $ 13 ust.l pkt l, zwoluje W6jt Gminy.

O otwartym spotkaniu W6jt Gminy informuje Przewodnicz4cego Rady Gminy.

Otarte spotkanie uwaZa sig za odbyte w pierwszym terminie, jezeli weZmie w nim

udzial:
l) w przypadku okre3lonym w $7pktl- co najmniej 5olo uprawnionych mieszkaric6w,

2) w przypadku okreSlonym w $7pkt2- co najmniej l07o uprawnionych mieszkaric6w

W razie przybycia na spotkanie mniejszej liczby mieszkaric6w, ni2 okreSlona w ust.2,

naleZy przeprowadzi6 ponowne spotkanie. Spotkanie w drugim terminie odbywa sig

bez wzglgdu na liczbg uczestnik6w spotkania.
Otwarte spotkanie prowadzi W6jt lub osoba przez niego upowaZnienia.

l.
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W przypadku, gdy inicjatorem konsultacji jest Rada Gminy, otwarte spotkanie
prowadzi Przewodnicz4cy Rady Gminy lub osoba przez niego upowaZniona.

Konsultowane zagadnienia mog4 byi poddane pod glosowanie. W6wczas zasady

i tryb glosowania okredla zarzqdzeniem W6jt Gminy.
Z otwartego spotkania sporz4dza sig protok6l, kt6ry powinien odzwierciedla6 jego

chronologiczny przebieg. Do protokolu zaNqcza sig listg obecnoSci os6b bior4cych
udzial w otwartym spotkaniu. zawieraj4cq:
1) imiq i nazwisko,
2) adres zamieszkania,
3) podpis.

s16

Tnbranie, o kt6rym mowaw $ 13 ust.l pkt 2, zwoluje W6jt Gminy.
Zebranie prowadzi W6jt Gminy lub osoba przez niego upowaZniona.
Przepis $ l5 ust. 5-6 stosuje sig odpowiednio.

$17

Badanie opinii mieszkaric6w w formie zapytania ankietowego, o kt6rym mowa
w $ l3 ust.l pkt 3, przeprowadza sig z wykorzystaniem formularza ankiety, w wersji
papierowej lub elektronicznej.
Formularz ankiety powinien zawierul uzasadnienie przeprowadzania konsultacji.

Ankieta mo2e miei charakter anonimowy, o ile ma miejsce rejestracja danych
osobowych na etapie udostgpniania formularza ankiety.
Formularz ankiety w wersji papierowej udostgpniany jest w miejscach wskazanych
zav4dzeniem W6j ta Gminy.
Formularz ankiety w wersji elektronicznej z okreSlonymi zasadami pobierania, w tym
rejestracji, udostgpniany jest na stronie internetowej Urzgdu Gminy. Formularz
ankiety ma charakter imienny.

sl8

Opinie i wnioski, o kt6rych mowa w $13ustl pkt 4,nale2y skladai do przygotowanych

w tym celu skrzynek, udostQpnionych w miejscach wskazanych zarzqdzeniem W 6jta
Gminy.
Opinie i wnioski, o kt6rych mowa w $ 13 ust.l pkt 4, mog4 byi r6wnie2 skladane

drogq elektroniczn4 na, wskazany zarz4dzeniem W6jta Gminy, adres e-mail.

$le

Konsultacje spoleczne sewazne bez wzglEdu na iloS6 os6b w nich uczestnicz4cych.

s20

l. Wyniki konsultacji W6jt Gminy podaje do publicznej wiadomo6ci, w terminie
14 dni od dnia zakoficzenia konsultacji, poprzez rozplakatowanie na tablicach

ogloszeri w miejscach zwyczajowo przyjEtych, w tym w Urzqdzie Gminy oraz

na stronie internetowej Urzpdu Gminy.
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3.

Wyniki konsultacji mog4 byi podane do publicznej wiadomoSci za poSrednictwem

lokalnych Srodk6w masowego przekaz:u.

W6jt Gminy przedstawia wyniki konsultacji na najbliZszej sesji Rady Gminy.

s2l

W przypadku, gdy obowi4zek przeprowadzenia konsultacji wynika z odrgbnych przepis6w

prawa, niniejsz4 uchwalQ stosuje siE w takim zakesie, w jakim zasady i tryb konsultacji nie

zostaly odrgbnie uregulowane w tych przepisach.

Koszty konsultacji ponosi Urz4d Gminy

2.

$22


