
 

 

UCHWAŁA NR VI/29/15 

RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

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

Ścinawa. 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 594 ze. zm.) uchwala ,co następuje: 

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Ścinawa zwane dalej konsultacjami, mogą być przeprowadzane 

w przypadkach przewidzianych przepisami ustaw oraz w innych sprawach ważnych dla gminy. 

2. Za inne ważne sprawy dla gminy uznaje się w szczególności sprawy dotyczące: 

1) Strategii Rozwoju Gminy; 

2) gminnych programów rozwoju; 

3) strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

4) innych planów i programów strategicznych. 

§ 2. Inicjatywę przeprowadzania konsultacji mają: 

1) Burmistrz Ścinawy; 

2) Radni Rady Miejskiej w Ścinawie w liczbie co najmniej 1/2 ustawowego składu rady; 

3) mieszkańcy Gminy Ścinawa, w liczbie co najmniej 150 osób zamieszkujących na terenie gminy; 

4) mieszkańcy sołectwa, w liczbie co najmniej 15 osób zamieszkujących sołectwo w sprawach dotyczących 

zasięgu lokalnego określonego w §3 ust. 2; 

5) rada sołecka; 

6) grupa co najmniej 3 stowarzyszeń działających na terenie Gminy Ścinawa. 

§ 3. 1. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg: 

1) ogólno - gminny; 

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego sołectwa. 

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

1) przedmiot konsultacji; 

2) zasięg terytorialny konsultacji; 

3) proponowane formy przeprowadzania konsultacji; 
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4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji; 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Gminy Ścinawa, oprócz 

wymagań określonych w ust.1 , powinien zawierać również: 

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Ścinawie w sprawie konsultacji 

wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres, numer telefonu do kontaktu); 

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy i podpisy, zgodnie z zasadami, 

o których mowa w § 2 pkt 2-5. 

3. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji przez Radę Sołecką wniosek 

podpisuje Sołtys. 

4. Wniosek niespełniający wymogów zawartych w ust.1-3 nie podlega rozpatrzeniu. 

5. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji decyduje Burmistrz Ścinawy, w drodze 

Zarządzenia biorąc pod uwagę m.in. koszty przeprowadzenia proponowanej konsultacji, istotność przedmiotu 

konsultacji dla społeczności lokalnej, zasadność proponowanego sposobu przeprowadzania konsultacji, 

informując o tym wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku. 

§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie: 

1) protokołowanych spotkań z mieszkańcami; 

2) poprzez badania ankietowe; 

3) wyłożenia do publicznego wglądu na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie projektu 

dokumentów z określeniem terminu na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców; 

4) komunikacji na płaszczyźnie elektronicznej; 

5) innych niż wymienione wyżej, wynikających ze specyfiki konsultacji. 

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

okoliczności mając na uwadze zapewnienie możliwości wypowiedzenia się wszystkim osobom, z którymi 

przeprowadzane są konsultacje. Dopuszcza się łączenie kilku form prowadzenia konsultacji, z zastrzeżeniem 

obligatoryjnego wymogu łączenia formy konsultacji, o której mowa w ust. 1 pkt.3 z inną formą konsultacji. 

3. Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia 

konsultacji na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu i na obszarze objętym konsultacjami. 

4. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji winna zawierać: 

1) przedmiot konsultacji; 

2) obszar objęty konsultacjami; 

3) cel konsultacji; 

4) formę przeprowadzenia konsultacji; 

5) miejsce i termin przeprowadzenia konsultacji; 

6) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

7) odpowiedzialnego za proces konsultacji; 

5. Okres prowadzenia konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni z wyłączeniem konsultacji, które 

odbywają się w formie spotkań z mieszkańcami. 

§ 6. 1. Burmistrz Ścinawy przeprowadza konsultacje przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, 

innych gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów trzecich. 

2. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy 

Ścinawa. 
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§ 7. 1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji Burmistrz Ścinawy przedkłada raport z ich 

przeprowadzenia, który jest zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu. 

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim mieszkańców. 

3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy (nie są wiążące), chyba że przepisy szczególne 

stanowią inaczej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy. 

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

Województwa Dolnośląskiego . 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

M. Szopa 
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