
UCHWAŁA NR VII.57.2019
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Przystajń

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Przystajń.

§ 2. Konsultacje z mieszkańcami gminy Przystajń, zwane dalej konsultacjami, przeprowadza się 
w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy Przystajń w celu poznania 
opinii, uwag i propozycji mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

§ 3. Konsultacje mogą mieć charakter:

1) gminny - jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy mieszkańców całej gminy,

2) lokalny - jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy jedynie mieszkańców części gminy, w szczególności 
mieszkańców jednego sołectwa.

§ 4. 1. Organem właściwym do przeprowadzenia konsultacji jest Wójt Gminy.

2. O formie i terminie przeprowadzenia konsultacji Wójt rozstrzyga w formie zarządzenia.

3. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2 określa się:

1) przedmiot i cel konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) zasięg terytorialny;

4) formę przeprowadzenia konsultacji;

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji;

6) sposób udostępniania informacji o konsultacjach.

4. Informacja o konsultacjach podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Gminy Przystajń, na tablicach informacyjnych w sołectwach objętych konsultacjami oraz na 
stronie internetowej gminy Przystajń. Dopuszczalne są także inne formy ogłoszeń o konsultacjach, zwłaszcza 
uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 5. 1. Konsultacje przeprowadza się w jednej lub kilku z niżej podanych form:

1) badań ankietowych mieszkańców,

2) zebrania z mieszkańcami, prowadzonego w sposób umożliwiający składanie uwag, opinii i wniosków do 
protokołu,

3) konsultacji internetowych,

4) wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji z określeniem terminu 
i miejsca składania uwag, opinii i wniosków mieszkańców,

5) konsultacje poprzez podejmowanie uchwał przez Zebranie Wiejskie.

2. Możliwe jest stosowanie łącznie kilku form przeprowadzania konsultacji.

3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

§ 7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla 
organów gminy.

§ 8. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół zawierający w szczególności informacje 
o terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, liczbie mieszkańców nich uczestniczących, przebiegu 
i wyniku konsultacji.
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2. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy na najbliższej sesji.

3. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Przystajń, na tablicach informacyjnych w sołectwach objętych konsultacjami oraz na 
stronie internetowej gminy Przystajń.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 11. Traci moc uchwała nr VI/14/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przystajń /Dz. Urz. woj. śląskiego z 2007 r. nr 75, 
poz.1563/.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zbigniew Kmieć
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