
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XV/164/11 

RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH 

z dnia 13 grudnia 2011 r. 

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

Łaziska Górne  

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142 

poz. 1591 ze zm.) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łaziska 

Górne określone w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.  

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

Śląskiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

Tadeusz Król 

Załącznik do Uchwały Nr XV/164/11 

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych 

z dnia 13 grudnia 2011 r. 

 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Łaziska Górne 

 

 

§1 

1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami lub w 

innych sprawach ważnych dla Gminy.  
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2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w poddanej konsultacjom sprawie.  

§2 

1. Z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji może wystąpić: 

a) Burmistrz Miasta Łaziska Górne,  

b) Rada Miejska w Łaziskach Górnych, 

c) grupa radnych w liczbie co najmniej 5 osób, 

d) mieszkańcy Gminy w liczbie co najmniej 50 osób. 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać: 

a) termin i zakres terytorialny konsultacji, 

b) formę konsultacji, 

c) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty.  

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 

2 powinien zawierać również: 

a) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Miejskim w sprawie konsultacji z podaniem jej 

imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL. 

b) listę co najmniej 50 osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL. 

4. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 2 i 3 jest rozpatrywany przez Burmistrza Miasta w terminie 

miesiąca licząc od dnia złożenia.  

5. Burmistrz Miasta rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji biorąc pod uwagę koszty proponowanej 

formy konsultacji, a w przypadku konsultacji w sprawach ważnych dla Gminy także ważność przedmiotu 

konsultacji dla społeczności lokalnej.  

§3 

1. Burmistrz Miasta  wszczyna konsultacje w drodze zarządzenia. 

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, winno określać:  

a) cel konsultacji, 

b) przedmiot konsultacji, 

c) miejsce oraz czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

d) uprawnionych do udziału w konsultacjach, 

e) materiały dotyczące sprawy, będącej przedmiotem konsultacji, 

f) zasięg terytorialny, 

g) formy przeprowadzenia konsultacji,  

h) wskazanie podmiotów realizujących czynności związane z przeprowadzaniem konsultacji.  

3. Informacje o konsultacjach społecznych ogłasza  się w co najmniej jednej z niżej podanych form: 

a) na stronie internetowej www.konsultacje.laziska.pl , 

b) na stronie internetowej  www.laziska.um.gov.pl, 

c) w Biuletynie Informacji Publicznej , 

d) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, 

e) w prasie o zasięgu lokalnym, 

f) poprzez rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami. 

§4 

Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg: 

a) ogólnogminny – dotyczący mieszkańców całej Gminy,  

b) lokalny – dotyczący mieszkańców wydzielonego obszary Gminy,  
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c) środowiskowy – dotyczący określonej grupy społeczno-zawodowej zamieszkałej na terenie Gminy. 

§5 

1.Konsultacje mogą polegać na :  

a) pisemnym wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,   

b) pisemnym udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, 

c) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań. 

2. Każda z wymienionych w ust.1 form konsultacji może być realizowana w formie elektronicznej.  

§6 

Konsultacje mogą mieć formę: 

a)badań ankietowych, w tym prowadzonych za pośrednictwem stron internetowych: 

www.konsultacje.laziska.pl lub www.laziska.um.gov.pl, 

b) otwartych spotkań konsultacyjnych. 

§7 

Ankieta jest ważna, jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych oraz 

podpisana. 

§8 

1. W przypadku konsultacji społecznych prowadzonych w formie otwartych spotkań konsultacyjnych, 

spotkaniu przewodniczy Burmistrz Miasta lub wyznaczona przez niego osoba.  

2. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji, do którego dołącza się listę obecności. 

3. W protokole zapisuje się formę informacji o terminie konsultacji, dane osoby będącej przewodniczącym 

spotkania, temat, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia.  

§9 

1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nim uczestniczących. 

2. Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla organów Gminy chyba, że ustawa stanowi inaczej.  

§10 

Burmistrz Miasta przedstawia mieszkańcom Gminy wyniki konsultacji za pośrednictwem stron internetowych, 

o których mowa w §3 ust.3 pkt a) i b) lub na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.  
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