
KADA GMINY OPOROW
99-322 Oporow UCHWALA Nr XI/40/2011

RADY GMINY OPOROW
z dnia 26 pazdziernika 2011

w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
spoJecznych

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 9741 Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 iNr223,poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr
134, poz. 777), Rada Gminy Oporow uchwala, co nast^puje:

§ 1 . Okresla si§ ,,Zasady i tryb przeprowadzania konsultacj i
spolecznych", w brzmienlu stanowi^cym zaiqcznik do niniejszej uchwafy.

§ 2. Wykonanie uchwafy powierza si? Wqjtowi Gminy Oporow.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.
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u VDA CM1NY OPOR6W Zaiacznik do

,o,, Kumo, wolTddde Uchwaiy Nr XI/40//2011
Rady Gminy Oporow
z dnia .26 pazdziernika 201 Ir

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI
SPOLECZNYCH

§ 1. Ustala si? procedure konsultacji spolecznych, zwanych dalej
"konsultacjami" obejmuja^cq. zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z
mieszkancami Gminy, w tym z grupami spoleczno - zawodowymi i
spolecznosciami lokalnymi, a takze z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi
podmiotami prowadzajsymi dzialalnosc pozytku publicznego na rzecz
mieszkaricow Gminy.

§ 2. Zasady przeprowadzania konsultacji w formie referendum lokalnego
okreslajq, odr^bne przepisy.

§ 3. Celem konsultacji spolecznych jest informowanie lokalnej
spoiecznosci o planowanych do realizacji zadaniach waznych dla Gminy,
pozyskanie opinii, informacji, sugestii czy propozycji co do sposobu
rozstrzygniejcia sprawy obj^tej konsultacjami.

§ 4. Konsultacje maja^ charakter opiniodawczy, ich wyniki nie wiajza^
organow Gminy, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

§ 5. Konsultacje przeprowadza si? w przypadkach przewidzianych
odr^bnymi przepisami prawa.

§ 6. Konsultacje mog^. bye przeprowadzane w innych sprawach
waznych dla Gminy, dla spotecznosci lokalnej, jak i okreslonych srodowisk, o
ktorych mowa w § 1, w szczegolnosci:
1) strategii rozwoju Gminy,
2) planu rozwoju lokalnego Gminy,
3) wieloletnich planow inwestycyjnych,
4) waznych inwestycji gminnych,
5) planu sieci szkol,
6) ochrony srodowiska.

§ 7. W konsultacjach spolecznych, w zaleznosci od ich przedmiotu, moga^
uczestniczyc:
1) wszyscy mieszkancy gminy, jesli sprawa dotyczy obszaru calej gminy,
2) mieszkancy sotectwa jesli sprawa dotyczy jego obszaru,
3) organizacje pozarzajdowe i inne podmioty, o ktorych mowa w § 1.

§ 8. 1. Wqjt gminy jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie
przeprowadzania konsultacji spolecznych zgodnie z niniejszq. uchwala^.

2. Wqjt moze zarzajdzic konsultacje w sprawach waznych dla Gminy na
podstawie:



1) uchwaly Rady Gminy,
2) z wlasnej inicjatywy,
3) na wniosek mieszkancow Gminy pod warunkiem uzyskania poparcia wniosku

co najmniej 150 osob uprawnionych, zamieszkalych na terenie Gminy,
4) na wniosek mieszkancow solectwa pod warunkiem uzyskania poparcia wniosku

co najmniej 25 osob uprawnionych, zamieszkalych na terenie tego solectwa,
5) na wniosek organizacji pozarzadowych i innych podmiotow, o ktorych mowa w

§1-
§ 9. 1. Wqjt Gminy w drodze zarza_dzenia uruchamia proces konsultacji na

zasadach okreslonych w niniejszej uchwale.
2. Zarzadzenie Wqjt Gminy okresla:

1) eel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpocz^cia i zakonczenia konsultacji,
4) zasiejg terytorialny konsultacji,
5) form? przeprowadzenia konsultacji,
6) miejsce/miejsca przeprowadzenia konsultacji,
7) osobe_ odpowiedzialnq. za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie

wynikow konsultacji.

§ 10. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierac;
1) przedmiot konsultacji,
2) termin przeprowadzenia konsultacji,
3) zasie_g terytorialny,
4) formy konsultacji,
5) uzasadnienie, z okresleniem celu jaki ma bye osi^gni^ty.

2. Wniosek mieszkancow oprocz wymagan okreslonych w § 10. ust. 1
powinien ponadto zawierac:
1) wskazanie osoby lub osob upowaznionych do kontaktow z organem gminy ze

wskazaniem dokladnych danych teleadresowych,
2) list? osob, zamieszkalych na terenie gminy, popieraj^cych wniosek,

zawierajq,ca_: imi?, nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, adres i podpis.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji rozpatrywany jest przez Wqjta

Gminy w terminie 30 dni od daty jego zlozenia.
4. Wnioski niekompletne nie podlegajq. rozpatrzeniu.
5. Wqjt Gminy inforrnuje Rad? Gminy na najblizszej sesji oraz

osob?/osoby wskazane do kontaktow, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 pkt. 1, o
sposobie rozpatrzenia wniosku. Informacja o odmownym rozpatrzeniu wniosku
powinna zawierac uzasadnienie.

§ 11. Jezeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji zostal rozpatrzony
odmownie, kolejny wniosek w tej samej sprawie moze bye zlozony nie wczesniej
niz po uplywie 6 miesi^cy od daty podj^cia decyzji o jego odmownym
rozpatrzeniu.



§ 12. 1. Ogloszenie o konsultacjach Wojt podaje do publicznej wiadomosci
(na co najmniej 14 dni przed data_ przeprowadzenia konsultacji) poprzez
zamieszczenie:
1) na tablicy informacyjnej Urz?du Gminy,
2) na stronie internetowej Urz?du Gminy,
3) rozplakatowanie na tablicach ogloszeii w solectwach w miejscach zwyczajowo

przyj?tych.
2. Ogloszenie o konsultacjach moze bye podane do publicznej wiadomosci

za posrednictwem lokalnych srodkow masowego przekazu.

§ 13. 1. Konsultacje spoleczne przeprowadza si? w jednej z nast?puj^cych
form:
1) otwarte spotkania z mieszkancami,
2) zebrania z przedstawicielami organizacji pozarzajiowych i innych

podmiotow o ktorych mowa w § 1,
3) badanie opinii mieszkancow w formic zapytania ankietowego,
4) przyjmowania opinii i wmoskow.
2. Katalog form konsultacji jest otwarty, moze ulegac zmianom w miar? rozwoju

platformy informatycznej. Rozszerzanie katalogu form nie powoduje
koniecznosci zmiany uchwaiy. Nowe formy konsultacji Wojt Gminy moze
okreslac na etapie zarz^dzenia konsultacji, z uwzgl?dnieniem opisu ich
stosowania.

§14. 1. Wyboru forniy konsultacji, w zaleznosci od mozliwosci i potrzeb
kazdorazowo dokonuje Wojt Gminy.

2. Mozliwe jest l^czenie kilku form przeprowadzania konsultacji w
zaleznosci od przedmiotu i zasi^gu terytorialnego konsultacji.

§ 15. 1. Otwarte spotkanie, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1, zwoluje Wojt
Gminy. O otwartym spotkaniu Wojt Gminy informuje Przewodnicz^cego Rady
Gminy.

2. Otwarte spotkanie uwaza si$ za odbyte w pierwszym terminie jezeli
wezmie w nim udzial co najmniej:
1) w przypadku olcreslonym w § 7 pkt. 1 - 5% uprawnionych mieszkancow,
2) w przypadku okreslonym w § 7 pkt. 2 -10% uprawnionych mieszkancow.

3. W razie przybycia na spotkanie mniejszej liczby mieszkancow niz
okreslona w ust. 2, nalezy przeprowadzic ponowne spotkanie. Spotkanie w
drugim terminie odbywa si? bez wzgl^du na liczbe_ uczestnikow spotkania.

4. Otwarte spotkanie prowadzi Wojt Gminy lub osoba przez niego
upowazniona. W przypadku gdy inicjatorem konsultacji jest Rada Gminy otwarte
spotkanie prowadzi Przewodniczajoy Rady Gminy lub osoba przez niego
upowazniona.

5. Konsultowane zagadnienia moga_ bye poddane pod glosowanie.
Wowczas zasady i tryb glosowania okresla zarz^dzeniem Wojt Gminy.

6. Z otwartego spotkania sporz^dza si? protokol, ktory powinien
odzwierciedlac jego chronologiczny przebieg. Do protokolu zal^cza si? list?



obecnosci osob biorq.cych udzial w otwartym spotkaniu zawieraj^ca;
1) imie; i nazwisko,
2) adres zamieszkania,
3) podpis.

§ 16.1. Zebranie, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2, zwohije Wqjt Gminy.
2. Zebranie prowadzi Wqjt Gminy lub osoba przez niego upowazniona.
3. Przepis § 15 ust 5-6 stosuje si? odpowiedmo.

§ 17. 1. Badanie opinii mieszkancow w formie zapytania ankietowego, o
ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 3, przeprowadza si? z wykorzystaniem
formularza ankiety, w wersji papierowej lub elektronicznej.

2. Formularz ankiety powinien zawierac uzasadnienie przeprowadzania
konsultacji. Moze miec charakter anonimowy, o ile ma miejsce rejestracja
danych osobowych na etapie udostejmiania formularza ankiety.

3. Formularz ankiety w wersji papierowej udost?pniany jest w
miejscach wskazanych zarzq.dzeniem Wqjta Gminy.

4. Formularz ankiety w wersji elektronicznej z okreslonymi zasadami
pobierania, w tym rejestracji, udost?pniany jest na stronie internetowej Urz?du
Gminy. Formularz ankiety ma charakter imienny.

§ 18. 1. Opinie \, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4, nalezy
skiadac do przygotowanych w tym celu skrzynek, udost^pnionych w miejscach
wskazanych zarzajdzeniem Wqjta Gminy.

2. Opinie i wnioski, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4, mog^.. bye
rowniez skladane drogq. elektronicznq, na wskazany zarzq.dzeniem Wqjta Gminy
adres e-mail.

§ 19. Konsultacje spoleczne 33. wazne bez wzgl^du na ilosc osob w nich
uczestnicz^cych.

§ 20. 1. Wyniki konsultacji Wqjt Gminy podaje do publicznej wiadomosci, w
terminie 14 dm od dnia zakonczenia konsultacji, poprzez rozplakatowanie na
tablicach ogloszeii w miejscach zwyczajowo przyj^tych, w tym w Urz^dzie Gminy
oraz na stronie internetowej Urz^du Gminy.

2. Wyniki konsultacji mogq. bye podane do publicznej wiadomosci za
posrednictwem lokalnych srodkow masowego przekazu.

3.Wqjt Gminy przedstawia wyniki konsultacji na najblizszej sesji Rady
Gminy.

§ 21. W przypadku, gdy obowi^zek przeprowadzenia konsultacji wynika z
odr^bnych przepisow prawa niniejsza_ uchwal? stosuje si? w takim zakresie, w
jakim zasady i tryb konsultacji nie zostaly odr^bnie uregulowane w tych
przepisach.

§ 22. Koszty konsultacji ponosi Urzad Gminy.


