
UCHWAŁA NR II/7/2018
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 29 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla gminy przeprowadza się  
konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Łodygowice na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej 
uchwale.

§ 2. 1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają:

1) Wójt Gminy Łodygowice,

2) radni gminy Łodygowice,

3) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 15% osób posiadających czynne prawo wyborcze 
zamieszkujących obszar, który ma zostać objęty konsultacjami.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

1) przedmiot i cel konsultacji,

3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,

4) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji.

3. Wniosek zgłoszony przez grupę mieszkańców powinien zawierać wskazanie osób upoważnionych do 
kontaktów w imieniu grupy mieszkańców oraz listę osób popierających wniosek.

4. Jeżeli wniosek grupy mieszkańców nie spełnia wymogów formalnych, Wójt Gminy Łodygowice, 
w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, wzywa osoby upoważnione we wniosku do kontaktów, do uzupełnienia 
braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia 
wniosku bez rozpatrzenia.

5. Wezwanie powinno zawierać wskazanie błędów formalnych wniosku.

§ 3. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt Gminy Łodygowice 
w formie zarządzenia w terminie 14 dni od wniesienia wniosku poprawnego pod względem formalnym.

2. Zarządzenie określa:

1) cel konsultacji,
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2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) adresatów i zasięg terytorialny,

5) formę przeprowadzenia konsultacji,

6) referat/jednostkę organizacyjną odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. Konsultacje społeczne powinny być prowadzone, w miarę możliwości, na etapie tworzenia założeń do 
konsultowanego projektu lub prac nad wstępną jego wersją, a w przypadku inwestycji – na etapie przygotowań 
do jej rozpoczęcia. 

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

1) wyrażenia opinii i złożenia uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

2) udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

3) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy.

2. Wójt Gminy Łodygowice dokonuje wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb 
i zaistniałych okoliczności.

§ 6. 1. Wójt przedstawia mieszkańcom gminy wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwemstrony internetowej BIP,

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska Wójta 
Gminy odnośnie danej opinii.

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

2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów gminy 
Łodygowice, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice

Czesław Wandzel
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