
UCHWAŁA NR 107/XIX/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

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

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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczuczyn. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Szczuczyn; 

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Szczuczynie; 

3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Szczuczynie; 

4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Szczuczyna; 

5) konsultacjach - rozumie się przez to konsultacje z mieszkańcami przeprowadzane na podstawie niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się: 

1) w przypadkach przewidzianych określonych przepisami prawa; 

2) w innych ważnych sprawach dla Gminy lub jej części. 

§ 4. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą być: 

1) ogólnogminne - obejmujące mieszkańców całego terytorium Gminy; 

2) lokalne - obejmujące mieszkańców części terytorium Gminy. 

§ 5. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji 
mieszkańców o sprawie poddanej konsultacjom. 

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy. 

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców. 

4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy, chyba że przepisy ustawowe stanowią inaczej. 

§ 6. 1. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia, 
w którym określa: 

1) przedmiot i cel konsultacji (a w przypadku podstawy ustawowej - wskazuje tę podstawę), 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

3) zasięg terytorialny, 

4) formę przeprowadzenia konsultacji, 

5) osobę lub zespół osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie konsultacji. 

2. Zarządzenie Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na tablicach 
ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami w terminie co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji. 

§ 7. 1. Burmistrz może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy. 

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji może wystąpić: 

1) grupa radnych w liczbie co najmniej 5 osób; 

2) grupa mieszkańców w liczbie co najmniej 10 % osób mieszkających na terytorium Gminy, który ma być objęty 
konsultacjami. 
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3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać przynajmniej: 

1) określenie przedmiotu konsultacji; 

2) określenie zasięgu terytorialnego konsultacji; 

3) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji. 

4. Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji przedłożonego przez mieszkańców należy załączyć: 

1) listę mieszkańców popierających wniosek, zawierającą ich imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery 
PESEL oraz własnoręczne podpisy; 

2) wskazanie osoby uprawnionej do występowania w imieniu wnioskodawców wraz z podaniem adresu 
do korespondencji. 

5. Wniosek spełniający wymogi określone w § 6 ust. 3 jest rozpatrywany przez Burmistrza w terminie 
7 dni od dnia złożenia wniosku. 

6. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. 

7. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji Burmistrz informuje wnioskodawcę 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 6. 

§ 8. Konsultacje mogą polegać na: 

1) wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji; 

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie; 

3) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań. 

§ 9. 1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 

1) otwartych spotkań z mieszkańcami, 

2) badania opinii mieszkańców poprzez: 

a) opublikowanie formularza ankiety na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej lub Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu, 

b) w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, 
do skrzynki na uwagi i wnioski umieszczonej w siedzibie urzędu, 

2. Burmistrz dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych 
okoliczności. 

§ 10. 1. Spotkania, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 prowadzi Burmistrz lub osoba przez niego 
upoważniona. 

2. Konsultowane podczas spotkania zagadnienie może być poddawane pod głosowanie. 

3. Ze spotkania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział 
w spotkaniu. 

4. Spotkanie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę przybyłych mieszkańców. 

§ 11. 1. Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego 
prowadzone są poprzez: 

1) opublikowaniu formularza ankiety na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu lub Biuletynie Informacji 
Publicznej, 

2) rozdysponowaniu formularzy ankiet w Urzędzie, jednostkach organizacyjnych gminy, sołectwach. 

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji oraz adres e-mail, na który 
można nadsyłać wypełnione formularze bądź lokalizację skrzynki do której można wrzucać ankietę. 

3. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy. 
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4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Burmistrz może zlecić przeprowadzenie konsultacji 
z wykorzystaniem formularza ankietowego wyspecjalizowanemu podmiotowi, profesjonalnie zajmującemu 
się badaniem opinii publicznej. 

§ 12. 1. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia: 

1) mieszkańcom gminy - w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty 
ich zakończenia, 

2) Radzie - na najbliższej sesji, 

2. Burmistrz zapewnia niezbędne do przeprowadzenia konsultacji warunki organizacyjno – techniczne. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 14. Traci moc uchwała Nr XVI/58/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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