
 

 

UCHWAŁA NR XX/125/17 

RADY GMINY JARCZÓW 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jarczów 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, z późn. zm.) - Rada Gminy Jarczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jarczów, 

w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w innych sprawach ważnych dla Gminy Jarczów. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie, której konsultacje 

dotyczą. 

2. Konsultacje mogą być przeprowadzane: 

1) z inicjatywy Rady Gminy, 

2) z inicjatywy Wójta Gminy, 

3) na wniosek grupy radnych, co najmniej 1/3 składu rady 

4) na wniosek mieszkańców gminy, w liczbie, co najmniej 100 osób. 

§ 3. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać: 

1) określenie wnioskodawcy, 

2) proponowany przedmiot i cel konsultacji z uzasadnieniem, 

3) proponowaną formę konsultacji, 

4) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji. 

2. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w ust. 1 powinien zawierać: 

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu mieszkańców. 

2) listę osób pełnoletnich stale zamieszkałych na terenie gminy popierających wniosek, zawierającą imię 

i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis. 

3. Wniosek składa się do Wójta Gminy Jarczów. 

4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Wójt Gminy Jarczów wzywa· wnioskodawców do 

uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania· wezwania, pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpoznania. 

§ 4. 1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy. 

2. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie konsultacji zawiera: 
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1) cel i przedmiot konsultacji społecznych 

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

3) teren objęty konsultacjami, 

4) formę konsultacji. 

3. Informacja o planowanych konsultacjach będzie zamieszczana na stronie internetowej Gminy Jarczów, 

w Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w urzędzie i miejscowościach objętych 

konsultacjami. 

§ 5. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących, jeżeli zostały 

przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą. 

§ 6. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie: 

1) ankiet z pytaniem lub propozycją wariantowych rozwiązań, 

2) wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji· społecznych 

z określeniem terminu i miejsca na składanie uwag, opinii i wniosków· mieszkańców, 

3) spotkań z mieszkańcami w zakresie tematu objętego konsultacjami, prowadzonych · w sposób 

umożliwiający składanie uwag i wniosków do protokołu, 

4) składania opinii, uwag lub odpowiedzi drogą elektroniczną, 

5) publikacji tematu objętego konsultacjami w Biuletynie Informacji Publicznej· wraz z formularzem 

umożliwiającym wyrażanie opinii. 

2. Możliwe jest stosowanie łącznie kilku form przeprowadzenia konsultacji. 

§ 7. Konsultacje mogą mieć zasięg gminny, tj. obejmujący obszar całej gminy lub lokalny, tj. obejmujący 

wydzielony obszar gminy.  

§ 8. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wynik nie jest wiążący dla organów gminy.  

§ 9. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 4 ust 3. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jarczów.  

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

Województwa Lubelskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarczów 

 

 

Lesław Rachański 
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