
 

 

UCHWAŁA NR VII/38/2019 

RADY GMINY WARTKOWICE 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wartkowice 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 

1000, 1349, 1432 i 2500) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Konsultacje społeczne na terenie Gminy Wartkowice przeprowadza się: 

1) w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa; 

2) w sprawach ważnych dla Gminy Wartkowice. 

§ 2. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1 przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w spra-

wie będącej przedmiotem konsultacji. 

2. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane z inicjatywy: 

1) Rady Gminy Wartkowice; 

2) Wójta Gminy Wartkowice; 

3) organów jednostek pomocniczych; 

4) grupy co najmniej 20% mieszkańców obszaru objętego konsultacjami. 

§ 3. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami powinien określać: 

1) przedmiot i cel konsultacji wraz z uzasadnieniem; 

2) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji; 

3) propozycję formy konsultacji. 

2. Wniosek zgłaszany przez grupę mieszkańców powinien zawierać dodatkowo wskazanie osób upoważ-

nionych do kontaktów w imieniu grupy mieszkańców z podaniem niezbędnych danych teleadresowych oraz 

listę mieszkańców Gminy Wartkowice popierających wniosek zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis. 

3. Jeżeli wniosek grupy mieszkańców nie spełnia wymogów formalnych, Wójt Gminy Wartkowice, w ter-

minie 7 dni od dnia jego złożenia, wzywa osoby upoważnione we wniosku do kontaktów, do uzupełnienia bra-

ków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku 

bez rozpoznania. 

4. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku. 

5. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpozna-

nia, informując o tym wnioskodawcę. 
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§ 4. 1. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt Gminy Wartkowice w 

formie zarządzenia, w terminie 30 dni od wniesienia wniosku poprawnego pod względem formalnym. 

2. Zarządzenie Wójta Gminy Wartkowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji podlega ogłoszeniu, po-

przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice oraz 

rozpowszechnienie na obszarze, którego konsultacje dotyczą. 

3. Termin prowadzenia konsultacji wynosi nie więcej niż 14 dni, chyba że przepisy prawa wymagają dłuż-

szego terminu. 

§ 5. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w następujących formach: 

1) protokołowanych zebrań z mieszkańcami; 

2) ankiet lub formularzy, w tym za pośrednictwem internetu; 

3) poprzez składanie wniosków i uwag osobiście na piśmie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektro-

nicznej; 

4) wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji z określeniem terminu i 

miejsca na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców. 

2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg: 

a) gminny - dotyczący całego obszaru gminy, 

b) miejscowy - dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru gminy. 

3. Wójt Gminy Wartkowice dokonuje wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i za-

istniałych okoliczności. 

§ 6. 1. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów gminy, 

jednak powinny być brane pod uwagę przy rozstrzygnięciach podejmowanych w sprawie stanowiącej przed-

miot konsultacji. 

2. Wójt Gminy Wartkowice przedstawia Radzie Gminy Wartkowice wyniki konsultacji społecznych w 

formie sprawozdania na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji w danej sprawie. 

3. Wyniki konsultacji społecznych podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie sprawoz-

dania w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice oraz rozplakatowa-

nie na obszarze, którego konsultacje dotyczą. 

§ 7. Konsultacje społeczne uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczest-

niczących, jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIX/88/04 Rady Gminy Wartkowice z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie okre-

ślenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wartkowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkie-

go z 2004 r. Nr 36, poz. 357). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice 

 

 

Michał Kędzia 
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