
UCHWAŁA NR III/24/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM  STOKU

z dnia 26 lutego 2015 r.

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

Działając na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala, co następuje:

§ 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Złoty Stok przeprowadza się:

1) w przypadkach określonych przepisami prawa;

2) w innych sprawach ważnych dla gminy i społeczności lokalnych.

§ 2. W konsultacjach mają prawo brać udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy Złoty Stok.

§ 3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy, chyba, że 
ustawy stanowią inaczej. Opinie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

§ 4. 1. Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje i przeprowadza Burmistrz Złotego Stoku.

2. Burmistrz może zarządzić konsultacje w sprawach ważnych dla gminy na podstawie:

1) uchwały Rady Miejskiej;

2) z własnej inicjatywy;

3) na wniosek mieszkańców gminy w tym mieszkańców określonej części gminy (np. sołectwa).

§ 5. Burmistrz na podstawie zarządzenia uruchamia proces konsultacji na zasadach określonych 
w niniejszej uchwale.

§ 6. Zarządzenie Burmistrza, o którym mowa w § 4 określa:

1) cel konsultacji;

2) przedmiot konsultacji;

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

4) formę przeprowadzenia konsultacji;

5) miejsce przeprowadzenia konsultacji;

6) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji.

§ 7. Informacje, o których mowa w § 6, Burmistrz podaje do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia, 
poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.zlotystok.pl i 
w Biuletynie Informacji Publicznej www.zlotystok.biuletyn.net .
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§ 8. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji, o których mowa § 4 ust. 2 pkt 3 mogą wystąpić 
odpowiednio:

1) osoby posiadające stosowne umocowania prawne do reprezentowania określonych grup społecznych oraz 
organizacji pozarządowych;

2) mieszkańcy gminy lub określonej części gminy (mieszkańcy sołectw) pod warunkiem uzyskania poparcia 
wniosku przez co najmniej 10 % osób uprawnionych, zamieszkałych na terenie gminy (lub sołectwa).

§ 9. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać propozycje:

1) przedmiotu konsultacji;

2) formy przeprowadzenia konsultacji;

3) terminu przeprowadzenia konsultacji;

4) uzasadnienia, z określeniem celu jaki ma być osiągnięty;

5) zasięgu terytorialnego.

2. Do wniosku składanego przez mieszkańców należy dołączyć listę poparcia zawierającą: imię, nazwisko, 
adres zamieszkania, podpis popierającego.

3. Wniosek jest rozpatrywany nie później niż 30 dni od daty złożenia.

§ 10. 1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie podlegają procedurze określonej w § 6.

2. Jeżeli wniosek jest rozpatrzony negatywnie, Burmistrz powiadamia wnioskujących.

§ 11. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1) przyjmowania opinii i wniosków;

2) otwartych spotkań z mieszkańcami, grupami mieszkańców ( np. sołectwa);

3) spotkań z przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów.

§ 12. Wyboru formy konsultacji, w zależności od możliwości i potrzeb, dokonuje Burmistrz i wszelkie 
informacje podaje w zarządzeniu o przeprowadzeniu konsultacji.

§ 13. 1. Wyniki konsultacji Burmistrz podaje do wiadomości publicznej, w terminie 14 od dnia zakończenia 
konsultacji, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń a także zamieszczenie na stronie 
internetowej www.zlotysystok.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.zlotystok.biuletyn.net 

2. Burmistrz przedstawia wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

3. W przypadkach, gdy obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z odrębnych przepisów prawa, 
niniejszą uchwałę stosuje się w takim zakresie, w jakim zasady nie zostały uregulowane w tych przepisach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
W. Wieja
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