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UCHWAŁA NR XX/    /16
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stanisławów

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2016r., poz.446 z późn. zm) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Stanisławów,

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stanisławów,

3) Radzie- należy przez to rozumieć Radę Gminy Stanisławów,

4) Przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów,

5) konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami Gminy Stanisławów.

§ 2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym 
niniejszą uchwałą.

§ 3. 1. Celem konsultacji jest poznania opinii i uwag mieszkańców Gminy, co do sposobu rozstrzygnięcia 
sprawy poddanej konsultacjom.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy, chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej.

§ 4. 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej gminy,

2) mieszkańcy określonego terytorium na terenie gminy, jeżeli sprawa będąca przedmiotem konsultacji ma 
charakter lokalny.

2. Konsultacje mogą być przeprowadzone z własnej inicjatywy Wójta, Rady lub na wniosek:

1) radnych w liczbie, co najmniej 8,

2) mieszkańców Gminy w liczbie, co najmniej 50 osób.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

1) określenie przedmiotu konsultacji,

2) formę konsultacji,

3) termin i zakres terytorialny konsultacji,

4) uzasadnienie.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w 
ust.3 powinien zawierać również:

1) wskazanie osoby reprezentującej wnioskodawców konsultacji wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu i 
danych kontaktowych,

2) listę popierających wniosek, zawierającą dane wnioskodawców: imię i nazwisko, adres oraz podpis.
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5. Rada występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały określając przedmiot 
konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.

§ 5. 1. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami podejmuje Wójt w formie 
zarządzenia.

2. Wójt może powierzyć wykonanie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom.

§ 6. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w formie:

1) badań ankietowych,

2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami,

3) pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag i opinii,

4) sondaży internetowych.

§ 7. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych publikuje się na stronie internetowej Gminy lub w formie 
obwieszczeń na terenie gminy, lub w formie obwieszczeń na określonym terytorium na terenie gminy, jeżeli 
sprawa będąca przedmiotem konsultacji ma charakter lokalny najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia 
konsultacji. W zawiadomieniu podaje się cel, formę oraz termin ich przeprowadzenia.

§ 8. 1. Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez opublikowanie treści ankiety na tablicy 
ogłoszeń i stronie internetowej Gminy oraz udostępnienie formularza w Urzędzie Gminy Stanisławów.

2. Druk ankiety powinien zawierać wskazanie celu konsultacji.

§ 9. 1. W przypadku konsultacji społecznych w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami spotkaniu 
przewodniczy Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

2. Ze spotkania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności.

§ 10. Wyniki konsultacji publikuje się na stronie internetowej Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej w 
ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 11. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi Gmina.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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UZASADNIENIE

Możliwość przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy wynika z art. 5a

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446). Konsultacje

społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców gminy w celu jak najpełniejszego

informowania społeczności o planowanym projekcie lub inwestycji, zebrania opinii i uwag, a także wyboru

najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego postulaty mieszkańców.
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