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UCHWAŁA NR XLII/836/18
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobierzyce.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobierzyce
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce:
E. Regulska
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Załącznik do uchwały Nr XLII/836/18
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 27 września 2018 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY
KOBIERZYCE
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy mogą być przeprowadzone:
1) w wypadkach przewidzianych ustawą;
2) w innych sprawach ważnych dla Gminy.
2. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Kobierzyce w formie zarządzenia,
które określa:
1) cel i przedmiot konsultacji;
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) formy prowadzenia konsultacji;
4) jednostkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
3. Konsultacje mogą dotyczyć całej Gminy lub wybranych sołectw ze względu na przedmiot konsultacji.
Rozdział 2.
Zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych
§ 2. 1. Wójt Gminy Kobierzyce może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy lub na wniosek
podmiotów, o których mowa w ust. 2.
2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:
1) organy gminy,
2) mieszkańcy Gminy w liczbie co najmniej 100 osób.
3. Wniosek powinien zawierać:
1) określenie przedmiotu konsultacji;
2) termin konsultacji;
3) formę konsultacji;
4) w przypadku grupy mieszkańców Gminy, listę osób popierających wniosek zawierającą imiona, nazwiska,
adresy zamieszkania na terenie Gminy Kobierzyce, własnoręczne podpisy oraz dane osoby kontaktowej
w sprawie złożonego wniosku;
4. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 3 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Kobierzyce
w terminie 7 dni od daty złożenia, a o jego przyjęciu i przeprowadzeniu konsultacji lub odmowie
ich przeprowadzenia wnioskodawca jest informowany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania
wniosku.
5. W przypadku wniosków niekompletnych wnioskodawcy zostaną wezwani do uzupełnienia braków
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania..
6. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Kobierzyce.
7. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.
8. Wyniki konsultacji oraz informacja o sposobie rozstrzygnięcia podlegają
z wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej www.ugk.pl.

upublicznieniu
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Rozdział 3.
Tryb przeprowadzenia konsultacji
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w szczególności w następujących formach:
1) otwartych spotkań z mieszkańcami;
2) w formie badania opinii publicznej realizowanego za pomocą dedykowanego serwisu internetowego
będącego integralną częścią portalu www.ugk.pl ;
3) zbierania opinii mieszkańców poprzez formularze ankietowe.
2. Wójt Gminy Kobierzyce wybiera formę konsultacji w zależności od potrzeb i okoliczności, w miarę
możliwości uwzględniając propozycje wskazane we wniosku o przeprowadzenie konsultacji .
3. Konsultacje mogą być przeprowadzane łącznie w różnych formach.
Rozdział 4.
Otwarte spotkania z mieszkańcami
§ 4. 1. Spotkania z mieszkańcami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 prowadzi Wójt Gminy Kobierzyce
lub osoba przez niego upoważniona, właściwa rzeczowo w zakresie przedmiotu konsultacji.
2. Konsultowane podczas spotkania zagadnienia mogą być poddawane pod głosowanie.
3. Ze spotkań sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności.
4. Protokół zawiera zapisy dotyczące spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych
osobowych.
Rozdział 5.
Dedykowany serwis internetowy
§ 5. 1. Badanie opinii publicznej realizowane są za pomocą dedykowanego serwisu internetowego
będącego integralną częścią portalu www.ugk.pl odbywa się w oparciu o numery PESEL mieszkańców Gminy
i przesyłane na podane przez nich w aplikacji numery telefonów komórkowych kody PIN.
2. Formularz internetowego badania opinii publicznej powinien zawierać:
1) określenie przedmiotu konsultacji
2) uzasadnienie przedmiotu konsultacji
3) pytania w formie zamkniętej, na które można udzielić następujących odpowiedzi: „tak”, „nie”, „nie mam
zdania” lub wybrać odpowiedź z podanej listy.
3. Formularz zawiera zapisy dotyczące spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie
danych osobowych.
Rozdział 6.
Zbieranie opinii mieszkańców poprzez formularze ankietowe
§ 6. 1. Zbieranie opinii o których mowa w §3 ust. 1 pkt 3 prowadzone jest z wykorzystaniem formularzy
dostępnych:
1) w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kobierzyce;
2) w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce i w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. Formularze ankiet powinny zawierać:
1) określenie przedmiotu konsultacji;
2) uzasadnienie prowadzonych konsultacji;
3) dane kontaktowe, na które można przekazywać wypełnione formularze.
3. Formularz zawiera zapisy dotyczące spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie
danych osobowych.
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Rozdział 7.
Ogłoszenie konsultacji
§ 7. 1. Ogłoszenie konsultacji odbywa się z wykorzystaniem, w szczególności strony internetowej Urzędu
Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od daty ich zakończenia
z wykorzystaniem w szczególności strony internetowej Urzędu Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej.

