
 

 

UCHWAŁA NR IV/31/2019 

RADY GMINY KRUSZYNA 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

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

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

Rada Gminy Kruszyna 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kruszyna, 

w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub innych sprawach ważnych dla Gminy Kruszyna. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w poddanej konsultacjom sprawie. 

3. Konsultacje mogą mieć charakter: 

1) gminny, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy mieszkańców Gminy, 

2) lokalny, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy jedynie mieszkańców części Gminy, a w szczególności 

mieszkańców jednego sołectwa. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się: 

1) gdy wymagają tego przepisy ustaw, 

2) w innych sprawach należących do zakresu działania Gminy Kruszyna: 

a) z inicjatywy Wójta Gminy Kruszyna, 

b) z inicjatywy Rady Gminy Kruszyna, 

c) na wniosek mieszkańców Gminy Kruszyna w liczbie co najmniej 100 osób. 

§ 3. Rada Gminy Kruszyna występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, 
w której opisuje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia. 

§ 4. W przypadkach o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) wniosek o przeprowadzenie konsultacji składają: 

1) mieszkańcy w liczbie co najmniej 50 osób z części Gminy, której dotyczy przedmiot konsultacji, jeżeli 
konsultacje mają charakter lokalny i dotyczą części Gminy z liczbą mieszkańców do 1000 osób, 

2) mieszkańcy w liczbie co najmniej 100 osób z części Gminy, której dotyczy przedmiot konsultacji, jeżeli 

konsultacje mają charakter lokalny i dotyczą części Gminy z liczbą mieszkańców powyżej 1000 osób, 

§ 5. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać: 

1) określenie wnioskodawcy, 
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2) proponowany przedmiot i cel konsultacji z uzasadnieniem, 

3) zasięg terytorialny konsultacji, 

4) proponowaną formę konsultacji, 

5) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji. 

2. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w ust. 1 powinien zawierać: 

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu mieszkańców, 

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania                             .          

oraz własnoręczny podpis. 

3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 Wójt Gminy 

Kruszyna wzywa wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji Wójt Gminy rozpatruje w terminie 3 miesięcy od dnia jego 

wpływu, informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i podając uzasadnienie. 

§ 6. 1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy: 

2. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie konsultacji zawiera: 

1) cel i przedmiot konsultacji społecznych, 

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

3) teren objęty konsultacjami, 

4) formę konsultacji, 

5) osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji. 

3. Informacja o konsultacjach będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Kruszyna, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

§ 7. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących, jeżeli zostały 
przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwała. 

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

1) publikacji tematu objętego konsultacjami w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z formularzem 

umożliwiającym wyrażenie opinii, 

2) ankiet, 

3) głosowania na zebraniu wiejskim, 

4) sondaży internetowych. 

2. Możliwe jest stosowanie łącznie kilku form przeprowadzenia konsultacji. 

§ 9. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół w terminie do 14 dni od dnia ich zakończenia, 

zawierający w szczególności informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, liczbie mieszkańców 
w nich uczestniczących, przebiegu i wyniku konsultacji 

§ 10. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wynik nie jest wiążący dla organów Gminy. 

§ 11. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 4 ust. 3. 

§ 12. Traci moc uchwała Nr IV/18/2007 Rady Gminy Kruszyna z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kruszyna. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna. 
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§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Józef Wąsikiewicz 
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