
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/126/2013 

RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

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

Jordanów Śląski  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Jordanów Śląski przeprowadza się w wypadkach przewidzianych 

ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy w celu poznania opinii mieszkańców o sprawie poddanej 

konsultacji.  

§ 2. Inicjatywę przeprowadzania konsultacji mają:  

1) Wójt Gminy;  

2) Radni Gminy Jordanów Śląski w liczbie co najmniej ¼ ustawowego składu rady;  

3) Mieszkańcy zainteresowanego sołectwa w liczbie co najmniej 15% stale mieszkających na terenie gminy 

i posiadających prawo wyborcze do rady gminy.  

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Jordanów Śląski.  

§ 4. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:  

1) ogólno-gminny;  

2) lokalny, dotyczący mieszkańców określonego terytorium (sołectwa) gminy.  

§ 5. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:  

1) przedmiot konsultacji;  

2) zasięg terytorialny konsultacji;  

3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji;  

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.  

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych 

w ust. 1, powinien zawierać również:  

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Gminy w sprawie konsultacji wraz z pełnymi 

danymi (imię, nazwisko, adres, nr PESEL);  

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy (co 

najmniej 15% mieszkańców stale mieszkających na terenie zainteresowanego sołectwa i posiadających 

prawo wyborcze do rady gminy).  
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§ 6. 1. Przeprowadzenie konsultacji uchwala Rada Gminy.  

2. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji winna określać:  

1) przedmiot konsultacji;  

2) obszar objęty konsultacją (zasięg terytorialny);  

3) cel konsultacji;  

4) formę przeprowadzenia konsultacji;  

5) miejsce i termin przeprowadzenia konsultacji, jeśli konsultacje będą się odbywały na zebraniu wiejskim;  

6) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;  

7) odpowiedzialnego za proces konsultacji;  

8) sposób poinformowania mieszkańców o wynikach konsultacji.  

§ 7. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu 

społecznego, a w szczególności:  

1) w ramach bezpośrednich spotkań z mieszkańcami odbywających się w sołectwach (zebrania wiejskie);  

2) poprzez sondaże internetowe, badania ankietowe umożliwiające wyrażenie opinii, złożenie uwag bądź 

wniosków w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.  

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.  

3. Niezależnie od wybranej formy konsultacji Urząd Gminy Jordanów Śląski zamieszcza informacje 

dotyczące konsultacji na stronie BIP Urzędu Gminy.  

§ 8. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów Gminy Jordanów 

Śląski, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Cholewa 
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