
 

 

UCHWAŁA NR L/325/18 

RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. Z 2017 r, poz. 1875 

z późn. zm.) Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje: 

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

§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Gorzyce, zwane dalej konsultacjami, przeprowadza się 

w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy w celu poznania opinii 

mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji. 

2. Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

określa odrębna uchwała. 

§ 3. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie, na którym mają być 

przeprowadzone konsultacje, posiadające czynne prawo wyborcze. 

§ 4. Zakres konsultacji, o których mowa w § 2 może obejmować całą Gminę lub być ograniczony do terenu 

jednej lub kilku jednostek pomocniczych. 

§ 5. 1. Organem właściwym do przeprowadzenia konsultacji jest Wójt Gminy. 

2. Wójt Gminy podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w drodze zarządzenia. 

3. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2 określa się m. in.: 

1) przedmiot i cel konsultacji; 

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

3) zasięg terytorialny; 

4) formę przeprowadzenia konsultacji; 

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji; 

6) sposób udostępnienia informacji o konsultacjach. 

§ 6. Konsultacje przeprowadza się w jednej lub kilku z niżej podanych form: 

1. Otwartego spotkania umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składania propozycji i uwag; 

2. Badania opinii poprzez wyłożenie do publicznego wglądu założeń lub projektu dokumentu 

wymagającego konsultacji wraz z podaniem terminu składani uwag; 
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3. Publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy przedmiotu 

konsultacji wraz z podaniem terminu składania uwag. 

§ 7. Informację o konsultacjach publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie 

internetowej Gminy, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicach ogłoszeń na terenie objętym 

konsultacjami. Informację przekazuje się również sołtysom, przewodniczącemu zarządu osiedla oraz radnym, 

na terenie których przeprowadzane będą konsultacje. 

§ 8. Okres przeprowadzania konsultacji musi wynosić minimum 7 dni kalendarzowych, chyba że odrębne 

przepisy stanowią inaczej. 

§ 9. Tryb konsultacji uważa się za zachowany niezależnie od liczby osób, które wzięły w nich udział. 

§ 10. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o ich przedmiocie, formie, 

terminie, osobach w nich uczestniczących i propozycjach, opiniach i uwagach zgłoszonych w toku konsultacji. 

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy. 

3. Podstawową formą przedstawienia wyników konsultacji jest ich: 

1) omówienie przez Wójta Gminy na sesji następującej bezpośrednio po ich zakończeniu; 

2) publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy. 

§ 11. Wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy. 

§ 12. Traci moc uchwała nr XIV/81/2003 Rady Gminy w Gorzycach z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Krzysztof Maruszak 
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