
UCHWAŁA NR XV/84/2020
RADY GMINY WOJSŁAWICE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Wojsławice

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Wojsławice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wojsławice  
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Jabłońska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 lutego 2020 r.

Poz. 1256



Załącznik do uchwały Nr XV/84/2020

Rady Gminy Wojsławice

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Wojsławice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

z mieszkańcami Gminy Wojsławice określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Wojsławice.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Wojsławice;

2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wojsławice;

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wojsławice;

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wojsławice;

5) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wojsławice.

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu: 

1. Zapoznania się władz gminy z opinią mieszkańców, uwagami mieszkańców w sprawach poddanych 
konsultacjom dla odzwierciedlenia ich zróżnicowanych potrzeb.

2. Włączenia mieszkańców w procesy partycypacji, mające wpływ na podniesienie jakości ich życia.

3. Kształtowania poczucia odpowiedzialności za gminę.

4. Aktywizacji środowisk lokalnych, wzrostu zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz gminy.

§ 3. 1.  Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się:

1) w przypadkach przewidzianych ustawą,

2) w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt w drodze Zarządzenia.

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

1) cel i przedmiot konsultacji,

2) termin przeprowadzenia konsultacji,

3) formy przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji,

5) komórkę organizacyjną urzędu lub jednostkę organizacyjną gminy odpowiedzialną za 
przeprowadzenie konsultacji.

Rozdział 2.
Zasady przeprowadzania konsultacji

§ 4. W konsultacjach może brać udział każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Wojsławice

§ 5. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy Wójta Gminy Wojsławice lub na wniosek:

1. Rady Gminy Wojsławice,
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2. Komisji Rady Gminy Wojsławice właściwych rzeczowo w sprawie przedmiotu konsultacji,

3. rady sołeckiej,

4. grupy, co najmniej 30 mieszkańców Gminy Wojsławice.

§ 6. Wniosek powinien zawierać:

1) cel i przedmiot konsultacji,

2) termin konsultacji,

3) formę konsultacji,

4) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji,

5) listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów oraz własnoręcznymi 
ich podpisami,

6) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku.

§ 7. 1.  Wójt Gminy Wojsławice  rozpatruje wnioski uwzględniając zasadność konsultacji, tryb i koszty 
konsultacji.

2. Wójt  rozpatruje złożony wniosek w terminie 30 dni od daty jego wpływu, informując wnioskodawcę 
o sposobie jego rozpatrzenia.

3. Jeśli wniosek o przeprowadzenie konsultacji nie spełnia wymogów formalnych, Wójt, w terminie 7 dni 
od dnia jego złożenia, wzywa osoby upoważnione do kontaktu, aby w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wezwania uzupełniły braki formalne wniosku.

4. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku.

5. Wniosek, którego braki nie zostaną uzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez 
rozpatrzenia.

6. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt Gminy Wojsławice.

7. Konsultacje wynikające z ustawy przygotowuje i przeprowadza Wójt.

8. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba, że ustawa stanowi 
inaczej.

Rozdział 3.
Tryb przeprowadzania konsultacji

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

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem 
poczty elektronicznej lub formularzy udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Wojsławice,

2) protokołowanych, otwartych spotkań z mieszkańcami,

3) ankiety samodzielnie wypełnianej przez respondentów, polegającej na wyborze jednego z przedstawionych 
rozwiązań lub udzieleniu odpowiedzi na pytanie,

2. Wójt dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności.

§ 9. 1.  Wójt podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji w formie zarządzenia określając:

1) przedmiot i cel konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych,

3) teren objęty konsultacjami,

4) formę konsultacji.

2. Zarządzenie Wójta  podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wojsławice, na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wojsławice na 
7 dni przed pierwszym dniem konsultacji.
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Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1.  Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób.

2. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o celu i przedmiocie, formie, 
terminie, ilości osób uczestniczących w konsultacjach oraz o wnioskach zgłoszonych w toku konsultacji.

3. Protokół z przebiegu konsultacji umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wojsławice 
oraz na oficjalnej stronie internetowej urzędu,  w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zatwierdzenie 
protokołu przez Wójta Gminy Wojsławice.

4. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy.
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