
 

 

UCHWAŁA NR 14.144.2015 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

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

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r.        

poz. 1515) Rada Miejska w Krzepicach  uchwala: 

§ 1.   Konsultacje z mieszkańcami Gminy Krzepice, zwane dalej konsultacjami przeprowadza się: 

1. W przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. W sprawach ważnych dla gminy. 

§ 2. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Krzepice. 

2. Konsultacje mogą mieć charakter: 

1) gminny, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy całego obszaru gminy, 

2) lokalny, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy jedynie mieszkańców części gminy. 

§ 3. 1. O przeprowadzeniu konsultacji i ich formie decyduje Burmistrz w drodze zarządzenia, z własnej 

inicjatywy, na wniosek mieszkańców gminy (w ilości przynajmniej 100 osób) lub na wniosek radnych Rady 

Miejskiej  (w ilości 2/3 ustawowego składu Rady). 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) zasięg terytorialny konsultacji, 

3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji, 

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji. 

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oprócz wymogów określonych 

w ust. 2 powinien zawierać również: 

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Miejskim w Krzepicach w sprawie konsultacji, 

2) listę osób popierających wniosek ze wskazaniem imion, nazwisk i adresów wraz z własnoręcznymi 

podpisami tych osób. 

§ 4.   Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów chyba, że ustawa stanowi 

inaczej. 

§ 5. 1. Przeprowadzenie konsultacji powinno być poprzedzone akcją informacyjną. 

2. Akcja informacyjna o konsultacjach prowadzona jest poprzez umieszczanie ogłoszenia na: 
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1) stronie internetowej Gminy Krzepice, 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

3) tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach oraz osiedlach i sołectwach. 

§ 6.  Konsultacje mogą być przeprowadzone: 

1. W formie ankiet internetowych. 

2. Przez osobiste składanie opinii co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji w formie 

pisemnej. 

3. Na zebraniach  mieszkańców w jednostkach pomocniczych Gminy. 

§ 7.    Konsultacje w formie ankiet internetowych odbywają się w następujący sposób: 

1. Każda osoba uczestnicząca w konsultacjach ma prawo do zgłoszenia uwagi za pośrednictwem 

formularza na stronie internetowej. 

2. Formularz, o którym mowa w pkt 1 powinien umożliwiać identyfikację osoby biorącej udział w ankiecie. 

3. Każda osoba biorąca udział w konsultacjach przeprowadzanych w formie ankiet internetowych, może 

zgłosić uwagę tylko jeden raz. 

§ 8.   Przeprowadzenie konsultacji w formie zgłaszania opinii w zakresie jej przedmiotu odbywa się 

w następujący sposób: 

1. Każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo zgłoszenia opinii do przedmiotu objętego 

konsultacjami. 

2. Opinie można składać na piśmie w punkcie konsultacyjnym. 

3. Przed zgłoszeniem opinii osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną 

w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny 

dokument stwierdzający tożsamość. 

§ 9. 1. Zebranie mieszkańców w jednostce pomocniczej gminy prowadzi Burmistrz  lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

2. Konsultowane zagadnienie rozstrzygane  jest przez głosowanie jawne. 

3. Z zebrania sporządza się protokół, do którego załącza się listę obecności osób biorących udział 

w zebraniu. 

§ 10.   Po zakończeniu konsultacji sporządza się protokół, który zawiera opis wyników. 

§ 11.  Wyniki konsultacji Burmistrz  podaje do wiadomości: 

1. Radzie Miejskiej w Krzepicach, na najbliższej sesji po przeprowadzeniu konsultacji. 

2. Mieszkańcom gminy poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Krzepice, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach i na tablicach ogłoszeń 

w osiedlach i sołectwach w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji. 

§ 12.   Konsultacje uznawane są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących, 

jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą. 

§ 13.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

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

Województwa Śląskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Mateusz Kluba 
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