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UCHWAŁA NR XXXIV/264/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567,
z 2013 r. poz. 153), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1.1. Przedmiotem konsultacji są sprawy ważne dla mieszkańców Gminy Zdzieszowice oraz sprawy przewidziane w ustawach.
2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Zdzieszowice w określonych sprawach.
§ 2.1. Organizatorem konsultacji jest Burmistrz Zdzieszowic.
2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
1) ogólnogminny;
2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium.
§ 3. Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Burmistrza Zdzieszowic lub na wniosek:
1) co najmniej 5 radnych;
2) co najmniej 50 mieszkańców Gminy Zdzieszowice.
§ 4.1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:
1) przedmiot konsultacji;
2) propozycję formy konsultacji;
3) uzasadnienie.
2. Do wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 2, należy dołączyć listę osób popierających wniosek, której każda
strona musi zawierać treść wniosku oraz następujące dane wnioskodawców:
1) imiona i nazwiska;
2) adres zamieszkania;
3) nr PESEL;
4) podpis.
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3. We wniosku należy wskazać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby upoważnionej do kontaktów
w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
4. W przypadku braku informacji, o której mowa w ust. 3, wszelka korespondencja kierowana będzie
do osoby, której dane widnieją w pozycji pierwszej na liście osób popierających wniosek.
5. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych lub wymaga uzupełnienia, Burmistrz
Zdzieszowic wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
6. W przypadku nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie Burmistrz Zdzieszowic odmawia przeprowadzenia konsultacji, o czym zawiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 5.
§ 5.1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w jednej z następujących form:
1) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami;
2) sondaży internetowych;
3) zgłaszania uwag i propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;
4) ankiety.
2. Ostateczną decyzję w sprawie formy konsultacji podejmuje Burmistrz Zdzieszowic.
§ 6.1. Informacja o planowanym spotkaniu z mieszkańcami, na którym przeprowadzane są konsultacje podawana jest do wiadomości mieszkańców, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez:
1) publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy;
2) wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie;
3) rozplakatowanie ogłoszenia na terenie objętym konsultacjami.
2. W informacji, o której mowa w ust. 1, należy wskazać:
1) przedmiot konsultacji;
2) datę i godzinę spotkania;
3) miejsce spotkania;
4) pouczenie o konieczności zabrania ze sobą dokumentu, o którym mowa w § 9 ust. 2, w przypadku, gdy
przewiduje się przeprowadzenie podczas spotkania ankiety.
§ 7.1. Przeprowadzenie sondażu internetowego polega na umożliwieniu mieszkańcom oddania głosu
w sprawie poprzez platformę internetową.
2. Sondaż internetowy nie może trwać krócej niż 10 dni.
3. Do przeprowadzania sondaży internetowych stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 1.
§ 8.1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie umożliwienia mieszkańcom zgłaszania uwag i propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
2. Sposób wnoszenia uwag i propozycji przez mieszkańców jest każdorazowo określany przez Burmistrza
Zdzieszowic.
3. Konsultacje przeprowadzane w formie, o której mowa w ust. 1 nie mogą trwać krócej niż 10 dni. Przepis
§ 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 9.1. Forma ankiety może być przeprowadzona wyłącznie podczas bezpośredniego spotkania z mieszkańcami.
2. W konsultacjach polegających na wypełnieniu ankiety mogą wziąć udział mieszkańcy wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
3. Każdemu mieszkańcowi biorącemu udział w ankiecie, Komisja, o której mowa w ust. 7 zapewnia tajne
oddanie głosu.
4. Ankieta powinna przewidywać również możliwość wstrzymania się od głosu.
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5. Liczenie głosów oddanych w ankiecie jest jawne i odbywa się bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
6. Każdy może uczestniczyć w liczeniu głosów jako obserwator.
7. Za przeprowadzenie konsultacji w formie ankiety odpowiedzialna jest komisja powoływana każdorazowo przez Burmistrza Zdzieszowic, w skład której mogą wchodzić:
1) radni;
2) pracownicy Urzędu
3) pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy;
4) przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.
8. W skład Komisji może być również powołany przedstawiciel wnioskodawcy, o którym mowa w § 3
pkt 2, jeśli zostanie on wyznaczony we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz wyrazi na to pisemną zgodę.
9. Komisja powinna liczyć nie mniej niż 3 członków i nie więcej niż 5 członków.
10. Do zadań Komisji należy:
1) przeprowadzenie konsultacji;
2) ustalenie wyników konsultacji;
3) sporządzenie protokołu konsultacji.
§ 10.1. Z przeprowadzonych konsultacji każdorazowo sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać, co najmniej:
1) przedmiot konsultacji;
2) czas trwania konsultacji;
3) liczbę osób uprawnionych do udziału w konsultacjach;
4) przebieg konsultacji;
5) wyniki przeprowadzonych konsultacji;
6) podpisy wszystkich członków komisji.
§ 11. Protokół, o którym mowa w § 10 podawany jest do wiadomości publicznej poprzez:
1) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy;
2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
§ 12. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.
§ 13. Warunki niezbędne do przeprowadzenia konsultacji zapewnia Burmistrz.
§ 14. Traci moc Uchwała Nr XIII/81/2003 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca Rady
Monika Wąsik-Kudla

