UCHWAŁA NR XIV/121/19
RADY GMINY ORNONTOWICE
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice
Na podstawie art.5a ust.2, art.40 ust.1, art.41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019r. Poz. 506 z póź. zm.)
Rada Gminy Ornontowice uchwala, co następuje
§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Ornontowice, zwanymi
dalej „konsultacjami” w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla gminy
Ornontowice.
2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć charakter:
1) gminny

-

dotyczący mieszkańców całej gminy Ornontowice;

2) lokalny

-

dotyczący mieszkańców określonego obszaru gminy Ornontowice.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie, której konsultacje
dotyczą.
2. Konsultacje przeprowadza Wójt z urzędu bądź na wniosek.
§ 3. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:
1) w przypadku konsultacji o charakterze gminnym:
a) radni w liczbie co najmniej 3 osób;
b) mieszkańcy gminy Ornontowice w liczbie co najmniej 100 osób;
c) organizacje pozarządowe, w sprawach dotyczących ich działalności statutowej.
2) w przypadku konsultacji o charakterze lokalnym:
a) radni w liczbie co najmniej 3 osób;
b) mieszkańcy w liczbie co najmniej 50 osób z obszaru gminy Ornontowice, którego dotyczy przedmiot
konsultacji;
c) organizacje pozarządowe, w sprawach dotyczących ich działalności statutowej.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:
1) określenie wnioskodawcy;
2) przedmiot i cel konsultacji;
3) propozycje terminu przeprowadzenia konsultacji;
4) zasięg terytorialny konsultacji;
5) propozycję formy przeprowadzenia konsultacji;
6) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji złożony przez mieszkańców powinien dodatkowo zawierać:
1) wskazanie osoby uprawnionej do reprezentowania mieszkańców wraz z jej danymi kontaktowymi;
2) listę osób popierających wniosek, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny
podpis.
4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w § 3 ust.2 i ust.3 Wójt Gminy wzywa
wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji Wójt Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.
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§ 4. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji oraz formie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt
Gminy w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji określa:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) obszar objęty konsultacjami;
4) formę przeprowadzenia konsultacji;
5) komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
3. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji podlega upublicznieniu poprzez jego zamieszczenie na
stronie internetowej gminy Ornontowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na gminnych tablicach
ogłoszeń.
4. Okres przeprowadzania konsultacji nie może być krótszy niż 7dni kalendarzowych.
§ 5. Konsultacje przeprowadza się w jednej lub kilku z niżej podanych form:
1. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji
Publicznej;
2. Otwarte spotkanie z mieszkańcami, z możliwością wyrażenia opinii oraz składania propozycji i uwag do
protokołu;
3. Przyjmowanie opinii ustnych do protokołu;
4. Badanie ankietowe, w tym z wykorzystaniem internetu;
5. Dyżury konsultacyjne.
§ 6. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół w terminie do 14 dni od dnia
zakończenia, zawierający w szczególności informację o:

ich

•terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
•liczbie mieszkańców w nich uczestniczących,
•przebiegu i wyniku konsultacji.
2. Protokół podlega upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
§ 7. 1. Konsultacje
mieszkańców.

uważa

się

za

ważne

bez

względu

na

liczbę

uczestniczących

w nich

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów, chyba że ustawa
stanowi inaczej.
§ 8. Traci moc Uchwała nr XIV/139/11 z dnia 21.12.2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła

Id: F15A717F-35E0-4267-8414-90D1E16D4797. Podpisany

Strona 3

