
Uchwała Nr XXXI/133/2009 
Rady Gminy Świedziebnia 
z dnia 18 listopada 2009 r. 

 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 
 Świedziebnia.  

 
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.1) u c h w a l a   s i ę, co 
następuje: 

§ 1. 1. Konsultacje   przeprowadza   się   z  mieszkańcami  w  przypadkach
  przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach waŜnych dla gminy. 
 2. Celem konsultacji jest wyraŜenie przez mieszkańców opinii w sprawie 
  będącej przedmiotem konsultacji. 

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy. 
4. Wynik konsultacji nie jest wiąŜący. 

 
§ 2. Konsultacje mogą mieć zasięg: 
 1) ogólnogminny; 
 2) lokalny (np. sołecki, dotyczący mieszkańców określonego terenu). 

§ 3. 1. Inicjatywa w sprawie konsultacji w przypadkach nieprzewidzianych 
  ustawą przysługuje: 

1) Radzie Gminy; 
2) Wójtowi Gminy;  
3) mieszkańcom gminy. 

 2. Wniosek  mieszkańców gminy o przeprowadzenie konsultacji musi 
  uzyskać poparcie co najmniej 30 osób posiadających czynne prawo 
  wyborcze w wyborach do rad gmin. 
 3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać: 

1) przedmiot konsultacji; 
2) uzasadnienie wniosku; 
3) propozycje rozwiązań tego zagadnienia; 
4) proponowany termin, zasięg oraz formę konsultacji; 
5) listę osób popierających wniosek ze wskazaniem imion, nazwisk, 

adresu zamieszkania, numerów ewidencyjnych PESEL 
oraz podpisów; 

6) wskazanie osoby, z którą naleŜy się kontaktować w sprawie złoŜonego 
wniosku. 

4. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. 
                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 i Nr 116, poz. 1203, 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. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
 



 
§ 4.  Organ zarządzający konsultacje zawiadamia o dniu, miejscu i sposobie 
 przeprowadzenia konsultacji, co najmniej na 7 dni przed terminem ich 
 rozpoczęcia poprzez: 
 1)  umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy; 
 2)  umieszczenie zawiadomienia na sołeckich tablicach informacyjnych na 
  terenie objętym konsultacjami; 
 3) opublikowanie  zawiadomienia w  Biuletynie Informacji Publicznej 
  Urzędu Gminy Świedziebnia. 
 
§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach: 

1) zebrania z mieszkańcami; 
2) zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców dotyczących 

przedmiotu konsultacji; 
3) ankietowego badania opinii mieszkańców przeprowadzonego 

w Urzędzie lub przy pomocy Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Świedziebnia. 

 2. Wyboru  form  konsultacji  społecznych  w  zaleŜności  od  potrzeb 
  wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji 
  społecznych,  kaŜdorazowo  dokonywać będzie organ zarządzający 
  konsultacje. 
 
§ 6. 1. Zebranie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, otwiera i prowadzi obrady 
  przewodniczący    zebrania,    którym    jest   przedstawiciel organu 
  zarządzającego konsultacje. 
 2. Przewodniczący zebrania informuje mieszkańców o sprawie będącej 
  przedmiotem konsultacji i o moŜliwych jej rozwiązaniach. 
 3. Podczas zebrania konsultowane zagadnienie moŜe być poddawane pod  
  głosowanie. 
 4.  Z zebrania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności 
  osób biorących udział w zebraniu. 
 
§ 7. Konsultacje  społeczne w formie zebrania uwag, opinii i wniosków 
 mieszkańców prowadzone będą poprzez umoŜliwienie mieszkańcom 
 Gminy  składania  do  specjalnie  do  tego  celu przeznaczonej urny 
 zlokalizowanej w Urzędzie Gminy uwag, wniosków i spostrzeŜeń. 
 
§ 8. Konsultacje społeczne w formie ankietowego badania opinii mieszkańców 
 prowadzone będą wśród zainteresowanych w wyznaczonym miejscu 
 w   Urzędzie lub przy pomocy Biuletynu Informacji Publicznej 
 (z moŜliwością pobrania ankiety lub przesłania drogą elektroniczną) 
 w okresie co najmniej 14 dni od ogłoszenia konsultacji. 
 
 
 



§ 9. 1.  Konsultacje są waŜne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 
 2. Wyniki konsultacji są publikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świedziebnia. 
 3.  Obsługę techniczną konsultacji zapewnia Wójt Gminy. 
 
§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 11.Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
 w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
 
 
         Przewodniczący Rady 
         (-) Kazimierz Bejger 


