
 

 

UCHWAŁA NR 68/VII/19 

RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 22 maja 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

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

z 2019 r. poz. 506), Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowa Ruda 

w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych sprawach dla Gminy. 

§ 2. 1. Celem konsultacji jest: 

a) poznanie opinii i uwag mieszkańców w konkretnej sprawie poddanej konsultacjom, 

b) maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych, 

c) budowa społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Konsultacje mogą polegać na: 

a) wyrażeniu opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, 

b) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, 

c) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań. 

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza Wójt Gminy Nowa Ruda z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

a) Rady Gminy Nowa Ruda, 

b) Mieszkańców Gminy Nowa Ruda (w liczbie co najmniej 50 osób), 

c) Młodzieżowej Rady Gminy Nowa Ruda. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

a) przedmiot, zasięg terytorialny konsultacji, 

b) uzasadnienie z określeniem celu konsultacji, 

c) w przypadku  wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, listę osób popierających wniosek ze wskazaniem 

imion, nazwisk, adresów oraz własnoręcznymi podpisami; 

d) wskazanie osoby do kontaktu w sprawie złożonego wniosku. 

3. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. 

4. Wójt Gminy Nowa Ruda informuje wnioskodawcę o przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia 

konsultacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 maja 2019 r.

Poz. 3464



5. Wójt podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz sposobie tych konsultacji 

w drodze zarządzenia. 

§ 4. Konsultacje w zależności od podmiotu mogą mieć zasięg ogólnogminny, lokalny lub środowiskowy. 

§ 5. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gmina Nowa Ruda. 

§ 6. 1. Konsultacje przeprowadza się w  następujących formach: 

a) otwartych spotkań z mieszkańcami 

- spotkanie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę przybyłych mieszkańców, 

- informacja o spotkaniach konsultacyjnych powinna być podana do wiadomości publicznej co najmniej  

na 2 tygodnie przed terminem spotkania w Biuletynie Informacji Publicznej, na Platformie Konsultacji 

Społecznych oraz w lokalnych środkach przekazu (radio, telewizja, gazeta, portale internetowe); 

- spotkania konsultacyjne winny odbywać się w godzinach popołudniowych w dni powszednie. Jeżeli 

istnieje potrzeba, możliwe jest wyznaczenie innego terminu spotkania konsultacyjnego, za zgodą 

wnioskodawcy. 

b) poprzez wyłożenie w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda projektu uchwały Rady Gminy Nowa Ruda  

lub założeń do projektu uchwał. 

c) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego lub projektu 

dokumentacji, propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla mieszkańców Gminy Nowa Ruda na Platformie 

Konsultacji Społecznych dostępnej na stronie internetowej: ekonsultacje.gmina.nowaruda.pl. 

2. Zasady aktywacji kont użytkowników oraz regulamin prowadzenia konsultacji społecznych  

na Platformie Konsultacji Społecznych określa Wójt w drodze zarządzenia. 

3. Możliwe jest prowadzenie jednocześnie kilku form konsultacji społecznych. 

4. O zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w odpowiedniej formie Wójt Gminy zawiadamia 

za pośrednictwem strony internetowej Gminy Nowa Ruda oraz środków masowego przekazu. 

§ 7. 1. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a uczestnicy konsultacji okazują dokument 

umożliwiający stwierdzenie ich tożsamości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sołtys lub członek 

Rady Sołeckiej może potwierdzić tożsamość osoby biorącej udział w konsultacjach. 

2. W  przypadku konsultacji prowadzonej w formie, o której mowa w § 6 lit. b uczestnicy mogą składać 

zastrzeżenia i opnie do zeszytu uwag wyłożonego w Urzędzie Gminy Nowa Ruda u pracownika obsługującego 

Radę Gminy Nowa Ruda. 

3. Zgłoszone w toku konsultacji zastrzeżenia i opinie będą przedmiotem debaty Rady Gminy Nowa Ruda 

przed podjęciem uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 

§ 8. 1. Wójt Gminy Nowa Ruda podaje do wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od ich 

zakończenia: 

a) Radzie Gminy Nowa Ruda, 

b) Mieszkańcom, za pośrednictwem środków masowego przekazu. 

2. Wyniki konsultacji nie są wiążące i stanowią materiał pomocniczy przy rozstrzyganiu spraw objętych 

konsultacjami społecznymi. 

3. Sprawozdanie z przebiegu zakończonych konsultacji zawiera w szczególności: 

a) protokoły spotkań z mieszkańcami, 

b) podsumowanie przeprowadzonych ankiet i sondaży, 

c) końcowe wyniki konsultacji. 

§ 9. Przepisów uchwały nie stosuje się do konsultacji, których tryb uregulowany został przepisami ustawy. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 
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§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na stronie  

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. 

§ 12. Traci moc uchwała nr 22/V/07 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Ruda (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2007r. poz. 1722 z dnia 

31.05.2007r., zm.: z 2016r. poz. 512 z dnia 02.02.2016r.). 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

B. Sołek - Muzyka 
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