
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU 

NR XXXIV/200/09 

z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

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

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska 

w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Ustala się  zasady i tryb przeprowadzania z mieszkańcami gminy Polanica-Zdrój konsultacji społecznych 
w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych dla gminy sprawach. 

§ 2 

1. Celem konsultacji  jest poznanie opinii mieszkańców w konkretnej sprawie poddanej konsultacjom 
społecznym. 

2. Sprawami ważnymi dla gminy są w szczególności projekty planów i programów  strategicznych, ma-
jących istotne znaczenie dla rozwoju gminy i życia jej mieszkańców. 

§ 3 

1. Z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych mogą wystąpić: 
a) Rada Miejska 
b) Komisja Rady Miejskiej 
c) mieszkańcy gminy (w liczbie co najmniej 50 osób) 
d) Burmistrz Miasta 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji  powinien określać uzasadniony merytorycznie przedmiot 
konsultacji, proponowaną formę, termin ich  rozpoczęcia i zakończenia, przewidywane koszty. 

3. Konsultacje obligatoryjne, wynikające z przepisów prawa, przygotowuje i przeprowadza Burmistrz 
Miasta. 

§ 4 

1. Konsultacje społeczne mogą  być przeprowadzane w szczególności, w formach: 
a) przeprowadzenia na terenie gminy ankietyzacji ze skierowanym do mieszkańców pytaniem lub 

propozycją wariantowych rozwiązań 
b) wyłożenia do publicznego wglądu na 30 dni projektu dokumentu  wymagającego  konsultacji spo-

łecznej, z określeniem terminu na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców 
c) zorganizowania spotkań z mieszkańcami w zakresie tematu objętego konsultacjami 
d) organizowania  spotkań w poszczególnych okręgach wyborczych 
e) zebrań w lokalnych środowiskach społecznych i zawodowych 

2. Dopuszczalne jest łączenie form konsultacji dla jednej sprawy objętej  trybem konsultacji. 

§ 5 

Formalną procedurę konsultacji społecznych uruchamia Burmistrz Miasta w drodze  zarządzenia, które 
określa, w szczególności: 
1) szczegółowy przedmiot konsultacji 
2) termin jej rozpoczęcia i zakończenia 
3) opis zastosowanej formy (form) konsultacji 
4) skład zespołu roboczego oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za  przebieg konsultacji 
5) organizacyjno-techniczne wytyczne  usprawniające tryb konsultacji 

§ 6 

Wyniki konsultacji społecznych podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 
na terenie gminy  oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

§ 7 

Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
 
ZBIGNIEW BILAN 


