Uchwała Nr XIII/140/2016
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Radziejów
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 ze zm.1), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
Radziejów, zwanej dalej Gminą, w wypadkach określonych ustawą lub w sprawach
ważnych dla gminy.
2. Postanowień niniejszej uchwały nie stosuje się do konsultacji wynikających
z ustaw, w których określono odrębne zasady i tryb przeprowadzania konsultacji.
§ 2. 1.Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:
1) ogólnogminny,
2) lokalny.
2. W zależności od zasięgu konsultacji mogą w nich uczestniczyć:
1) wszyscy mieszkańcy Gminy,
2) mieszkańcy określonego obszaru Gminy – jeżeli sprawa dotyczy jedynie
mieszkańców tego obszaru,
3) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy.
§ 3. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane na wniosek Rady Gminy Radziejów,
Komisji Rady Gminy Radziejów, Radnych Gminy Radziejów, Przewodniczącego
Rady Gminy Radziejów, Wójta Gminy Radziejów, jednostek pomocniczych Gminy
(sołectw) oraz na wniosek grupy co najmniej 30 mieszkańców Gminy.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy
Radziejów.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:
1) określenie przedmiotu konsultacji,
2) proponowaną formę konsultacji,
3) proponowany termin i zasięg terytorialny konsultacji,
4) uzasadnienie.
4. Wniosek grupy mieszkańców, o którym mowa w ust. 1, oprócz wymagań
określonych w ust. 3, powinien zawierać:
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1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu grupy mieszkańców wraz
z danymi teleadresowymi,
2) listę osób popierających wniosek zawierającą imiona, nazwiska i adresy oraz
własnoręczne podpisy.
§ 4. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu swojej opinii poprzez oddanie głosu
popierającego lub przeciwnego i mogą być przeprowadzone w jednej z niżej
wskazanych form:
1) zebrania z mieszkańcami,
2) anonimowej ankiety w formie papierowej lub w wersji elektronicznej
(umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziejów
lub udostępnionej w siedzibie Urzędu Gminy Radziejów oraz u sołtysów).
2. Z konsultacji sporządza się protokół, który zawiera wnioski i uwagi zgłoszone
podczas konsultacji, wyniki ankiet lub głosowań. Protokół jest publikowany
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Radziejów.
3. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.
§ 5. Termin, w którym mają być przeprowadzane konsultacje nie może być krótszy
niż 10 dni roboczych.
§ 6. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada Gminy w drodze uchwały, która
określa:
1) cel, przedmiot i zasięg konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formę i miejsce konsultacji,
4) krąg osób uprawnionych do uczestnictwa w konsultacjach.
§ 7. Ogłoszenie o konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości na co najmniej
7 dni przed data ich rozpoczęcia, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
w miejscach zwyczajowo przyjętych – w tym w siedzibie Urzędu Gminy Radziejów,
oraz na stronie internetowej Gminy Radziejów i w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Radziejów. Ogłoszenie może być podane do publicznej wiadomości
za pomocą środków masowego przekazu.
§ 8. Wyniki konsultacji przedstawiane są:
1) Radzie Gminy Radziejów na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji,
2) mieszkańcom Gminy w sposób określony w § 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Uzasadnienie
Konsultacje społeczne są podstawową formą zasięgania opinii mieszkańców
w sprawach dla nich istotnych. Dzięki temu władze samorządowe przy
podejmowaniu decyzji mają większą wiedzę na temat ich społecznych
uwarunkowań, oczekiwań, przewidywanych skutków i społecznego odbioru tych
decyzji.
Konsultacje społeczne to również sposób informowania mieszkańców
o planowanych decyzjach. Jest to więc także ważny element edukacji publicznej .
Za pomocą konsultacji obywatele mogą także wpływać na decyzje ich dotyczące oraz
angażować się w sprawy lokalnych społeczności.
Powyższy projekt uchwały wypełnia dyspozycję art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579.), który w ust. 1
przewiduje możliwość przeprowadzania konsultacji, a w ust. 2 wskazuje uchwałę
rady gminy jako drogę określenia zasad i trybu ich przeprowadzania.
Przyjęcie tej uchwały pozwoli na to, że w przypadku wystąpienia potrzeby
przeprowadzenia konsultacji, będą one odbywały się w oparciu o ustalone już
zasady i w określonym trybie, bez potrzeby ustalania ich za każdym razem na nowo.
W związku z powyższym podjęcie tej uchwały jest uzasadnione.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marian Bandyszewski

