
 

 

UCHWAŁA NR X/77/2015 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 17 lipca 2015 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipno. 

Na podstawie art.5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 

594 ze zm. ) Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Lipno przeprowadza się w przypadkach określonych przepisami 

prawa lub w innych sprawach ważnych dla Gminy lub jej części. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie 

poddanej konsultacji. 

§ 2. Konsultacje zarządza Rada Gminy Lipno w drodze uchwały określając treść pytania lub wniosku, 

zakres terytorialny konsultacji oraz formę przeprowadzenia konsultacji. 

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Lipno posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane na wniosek Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, grupy 

radnych w liczbie co najmniej 5 osób, Wójta Gminy lub mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 20 osób. 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji musi zawierać: 

1) określenie przedmiotu konsultacji; 

2) zakres terytorialny konsultacji; 

3) uzasadnienie. 

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

1) wskazanie osoby ( osób ) upoważnionych do kontaktu w imieniu wnioskodawców z organami Gminy 

z podaniem niezbędnych danych teleadresowych; 

2) listę mieszkańców Gminy popierających wniosek, zawierającą imię i nazwisko , adres zamieszkania oraz 

własnoręczny podpis. 

4. Mieszkańcy składają wniosek do Wójta, który dokonuje oceny formalnej złożonego wniosku w terminie 

miesiąca od dnia jego złożenia i przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią do Rady Gminy. 

§ 5. Uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia konsultacji publikuje się na stronie internetowej Gminy 

Lipno, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno oraz w formie obwieszczeń na terenie objętym konsultacjami, 

zgodnie z § 2 uchwały. 

§ 6. Konsultacje mogą polegać na: 

1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, 
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2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, 

3) wskazaniu jednego z proponowanych rozwiązań. 

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

1) badania ankietowego, 

2) zebrania mieszkańców. 

2. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestników biorących w nich udział. 

§ 8. 1. Konsultacje w formie ankiet przeprowadza się badając opinie mieszkańców poprzez wykorzystanie 

formularza ankietowego opublikowanego na stronie internetowej Gminy oraz udostępnionego w sekretariacie 

Urzędu Gminy a także przekazywanego mieszkańcom przez sołtysów. 

2. W formularzu ankietowym winien być zawarty temat konsultacji, treść pytania lub wniosku oraz termin 

zakończenia konsultacji. 

3. Ważny formularz badania ankietowego winien być podpisany przez biorącego udział w konsultacjach. 

§ 9. 1. W przypadku konsultacji w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, zebranie zwołuje 

Wójt, określając jego termin i miejsce oraz wyznaczając osoby do przeprowadzenia konsultacji. 

2. Zwołanie zebrania powinno być dokonane w formie obwieszczeń, co najmniej 7 dni przed ich terminem, 

poprzez umieszczenie obwieszczeń: 

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, 

2) na tablicach ogłoszeń gminnych jednostek organizacyjnych, 

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

3. Obwieszczenie powinno zawierać: 

1) określenie przedmiotu konsultacji, 

2) określenie obszaru objętego konsultacją, 

3) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia zebrania. 

§ 10. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag Wójt Gminy przekazuje 

Radzie Gminy oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

w terminie miesiąca od dnia zakończenia konsultacji. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXVI/219/2006 Rady Gminy Lipno z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipno ( Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 62, poz. 1599). 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady  Gminy  Lipno 

(-) Andrzej Michalski 
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