
Uchwała NrXLVII/407/2006

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 24 sierpnia 2006r.

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami                 

Gminy Ogrodzieniec .

Na podstawie art.5a ust.2, art. 40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591  

z późn.zm.) 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu, 

uchwala

co następuje

§ 1

Określa się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Ogrodzieniec,

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Mikoda



Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLVII/407/2006

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 24 sierpnia 2006r.

1. Konsultacje z mieszkańcami gminy Ogrodzieniec zwane dalej konsultacjami 

przeprowadza się w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach            

ważnych dla gminy w celu poznania opinii mieszkańców co do sposobu   

rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji. Konsultacje przeprowadza się
obowiązkowo w szczególności przy opracowywaniu planu rozwoju lokalnego, strategii 

rozwoju gminy.

2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć charakter ogólnogminny lub 

mogą być ograniczone do jednej lub kilku jednostek pomocniczych Gminy

Ogrodzieniec.

3. Konsultacje z mieszkańcami gminy polegają na umożliwieniu im zgłaszania uwag

(wniosków, opinii i propozycji) zwanych dalej uwagami poprzez:

a. Zebrania z mieszkańcami,

b. Pisemne uwagi kierowane przez mieszkańców do Urzędu Miasta i Gminy,

c. Badanie ankietowe mieszkańców (pisemne),

d. Internetowe badanie ankietowe mieszkańców z wykorzystaniem strony 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec,

e. Zebranie uwag w skrzynce na wnioski i uwagi w Urzędzie Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec,

f. Zebranie przesyłanych drogą internetową uwag kierowanych poprzez stronę
internetową Urzędu Miasta i Gminy.

4. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze, na 

którym mają być przeprowadzone konsultacje, posiadające czynne prawo wyborcze.

5. W sprawie będącej przedmiotem konsultacji stanowisko w formie uchwały może zająć 

także zebranie wiejskie.

6. O przeprowadzeniu konsultacji postanawia Burmistrz, określając w szczególności 

przedmiot, czas, zakres konsultacji oraz sposób konsultacji wybierając co najmniej 2 

formy konsultacji określone w pkt 3 załącznika.

7. Burmistrz Miasta i Gminy powiadamia mieszkańców o przeprowadzeniu konsultacji w 

formie obwieszczenia podając w szczególności:

a. przedmiot konsultacji,

b. czas trwania konsultacji, nie krótszy niż 14 dni,

c. miejsca i godziny wyłożenia projektu,

d. formę konsultacji,

e. sposób ogłoszenia wyników konsultacji.

8. Koordynatorem przebiegu konsultacji jest Burmistrz Miasta i Gminy. Burmistrz 

zabezpiecza też materiały dotyczące konsultacji.

9. Treść obwieszczenia podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy poprzez 

rozplakatowanie na terenie objętym konsultacją oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz na stronie internetowej Urzędu.

10. Burmistrz przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 14 dni od 

zakończenia konsultacji protokół przedstawiający wyniki  konsultacji, zawierający w 

szczególności informacje o uwagach i propozycjach zgłoszonych przez mieszkańców 

gminy.

11. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi Gmina Ogrodzieniec.


