
 

 

UCHWAŁA NR XIV/207/15 

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

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

Strzelin 

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) w celu umożliwienia mieszkańcom bezpośredniego uczestnictwa 

w podejmowaniu decyzji przez organy gminy w sprawach ważnych dla Gminy Strzelin - Rada Miejska 

Strzelina uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być 

przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Strzelin na zasadach i w trybie ustalonym 

w niniejszej uchwale. 

2. Ilekroć w tekście jest mowa o: 

1) Radzie – rozumie się przez to Radę Miejską Strzelina; 

2) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin; 

3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Strzelin; 

4) konsultacjach – rozumie się przez to konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Cel, zakres merytoryczny i zasięg konsultacji 

1. Konsultacje przeprowadza się w celu: 

1) zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio 

wpływających na sposób lub jakość ich życia; 

2) aktywizacji środowisk lokalnych, w celu włączenia ich w kształtowanie rozwoju samorządu Gminy 

Strzelin, 

3) pozyskania opinii, informacji, uwag i sugestii mieszkańców w sprawach ważnych dla gminy, w tym 

założeń do projektów uchwał lub projektów uchwał; 

4) maksymalizacji efektywności i trafności procesów decyzyjnych; 

5) budowania społeczeństwa obywatelskiego; 

6) informowania lokalnej społeczności o planowanych do realizacji zadaniach. 

2. Konsultacje mogą być przeprowadzone w sprawach: 

1) określonych ustawami, 
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2) strategii rozwoju Gminy, 

3) strategii i programów w zakresie zadań własnych Gminy 

4) poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie, 

5) uzyskania propozycji oraz wyboru zadań do budżetu obywatelskiego, 

6) ważnych dla mieszkańców Gminy. 

3. Konsultacje mogą mieć zasięg: 

1) gminny, jeżeli dotyczą spraw istotnych dla mieszkańców całej gminy, 

2) lokalny, jeżeli dotyczą spraw istotnych dla mieszkańców określonej części gminy, np. miasta, bądź 

sołectwa, 

3) środowiskowy, jeżeli dotyczą spraw ważnych dla określonej grupy interesariuszy, np. mieszkańców, 

przedsiębiorców. 

4. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 

5. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz w drodze Zarządzenia. 

§ 3. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych 

1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy własnej Burmistrza lub na wniosek: 

1) grupy co najmniej 100 mieszkańców Gminy; 

2) komisji Rady, której zakres działania obejmuje sprawę będącą przedmiotem wniosku o przeprowadzenie 

konsultacji; 

2. Wniosek powinien określać: 

1) cel i zakres konsultacji; 

2) proponowany czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

3) formy konsultacji; 

4) uzasadnienie wniosku, zwłaszcza wskazanie celu, jaki ma zostać osiągnięty; 

5) wskazanie osoby zgłaszającej wniosek oraz jej dane kontaktowe; 

6) listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem: imienia, nazwiska, adresu, oraz własnoręcznego 

podpisu. 

3. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów Gminy, 

podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami. 

§ 4. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

1. Konsultacje przeprowadza się poprzez: 

1) spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych umożliwiających wyrażenie 

opinii oraz składania propozycji i opinii do protokołu; 

2) badania ankietowe; 

3) pisemne wyrażenie opinii w sprawie projektów uchwał. 

4) składanie propozycji i wniosków w zakresie realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego. 

2. Burmistrz dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych 

okoliczności. 

§ 5. 1. Informacje o prowadzonych konsultacjach umieszcza się na stronach www.bip.strzelin.pl, 

www.strzelin.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie. 

2. Na stronach www.bip.strzelin.pl i www.strzelin.pl zamieszcza się: 
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1) zarządzenia Burmistrza dotyczące przeprowadzenia konsultacji; 

2) przedstawienie przedmiotu i zakresu prowadzonych konsultacji; 

3) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formach prowadzonych konsultacji; 

4) dokumenty związane z prowadzonymi konsultacjami, w tym: opracowania, projekty, wizualizacje i inne 

materiały odnoszące się do tematu konsultacji, a w szczególności informacje z przeprowadzonych 

konsultacji oraz protokoły ze spotkań z mieszkańcami. 

§ 6. Ze spotkań z mieszkańcami sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób 

biorących udział w spotkaniu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina: 

I. Szałajko 
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