
 

 

UCHWAŁA NR LXI.322.2018 

RADY GMINY ŚLEMIEŃ 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ślemień 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /Dz. U z 2017 r.  

poz. 1875 ze zm/ i art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku  o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. 2016 poz. 296  test jednolity z późniejszymi 

zmianami/ Rada Gminy Ślemień  uchwala  co następuje: 

§ 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być  

przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Ślemień na zasadach i w trybie  ustalonym 

w niniejszej uchwale. 

§ 2. 1 Procedurę konsultacji w sprawach ważnych dla gminy wszczyna Wójt Gminy z inicjatywy: 

1/Radnych  Gminy Ślemień w liczbie co najmniej pięciu, 2/mieszkańców  Gminy Ślemień w liczbie co 

najmniej 50 osób posiadających czynne prawo wyborcze. 

2. Wniosek podmiotów określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 o przeprowadzenie konsultacji powinien 

określać: 1/przedmiot konsultacji, 2/proponowane formy przeprowadzenia konsultacji, 3/uzasadnienie 

przeprowadzenia konsultacji, 

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

w ust. 2 powinien zawierać również: 1/wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Gminy 

Ślemień  w sprawie konsultacji, 2/listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy 

i podpisy osób  popierających wniosek. 

4. Rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 dokonuje Rada Gminy. 

§ 3. Wójt Gminy Ślemień uruchamia konsultacje  po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez  Radę 

Gminy w drodze zarządzenia w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.  Wójt Gminy wydaje zarządzenie  

o  przeprowadzeniu  konsultacji określając w nim oraz podając do  publicznej wiadomości: 

1) przedmiot i cel konsultacji, 

2) zasięg konsultacji, 

3) formę i termin przeprowadzenia konsultacji, 

4) referat lub pracownika urzędu gminy odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji społecznych, 

§ 5. 1Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów  dialogu 

społecznego tj.: 1/ za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ślemień, 2/ poprzez wyłożenie 

w Urzędzie Gminy Ślemień, 3/ poprzez badania ankietowe, 4/ poprzez sondaże internetowe. 

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji. 

3. Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni. 
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§ 6. Wójt Gminy przedstawia mieszkańcom gminy wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca 

od dnia zakończenia konsultacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ślemieniu oraz 

publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ślemień. 

§ 7. 1 Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 

2. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Ślemień., 

podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami, chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr LVI.303.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  Wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega podaniu 

do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy 

w Ślemieniu oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ślemieniu. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jarosław Jurczak 
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