
Projekt

UCHWAŁA NR IV/22/2015
RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia 9 lutego 2015 r.

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

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 
1172 z późn. zm.),

Rada Gminy Bojszowy

uchwala:

§ 1. 

1. Ustala się zasady i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu poznania opinii mieszkańców 
w poddanej konsultacjom sprawie.

§ 2. 

Zakres konsultacji, o których mowa w § 1, może być ograniczony do terenu jednej miejscowości.

§ 3. 

Konsultacje społeczne polegają na udzieleniu przez biorących w nich udział mieszkańców pozytywnej lub 
negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania, bądź na dokonaniu wyboru między 
zaproponowanymi wariantami rozwiązań.

§ 4. 

1. Wprowadza się następujące formy konsultacji społecznych:

1) ankiety zawierającej pytanie lub pytania, albo zaproponowane warianty rozwiązań wraz z pouczeniem 
o sposobie jej wypełnienia,

2) zebranie mieszkańców w jednej lub więcej miejscowościach,

3) przekazywanie opinii i wniosków na pocztę elektroniczną Urzędu Gminy w Bojszowach 
/wojt_bojszowy@pro.onet.pl/,

§ 5. 

Inicjatywa w sprawie przeprowadzenia konsultacji przysługuje Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 6. 

1. Społeczność Gminy powiadamiana jest na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji, 
o celu, obszarze, okresie czasowym konsultacji społecznych.

2. Powiadomienie o przeprowadzaniu oraz wynikach konsultacji społecznych odbywa się obligatoryjnie 
poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej: www.bojszowy.pl oraz www.bip.bojszowy.pl, na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Bojszowy,

§ 7. 

1. Przeprowadzenie konsultacji ogłasza Wójt Gminy wydając zarządzenie określając:

1) cel i przedmiot konsultacji,
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2) formę konsultacji i sposób udzielania odpowiedzi bądź wyboru,

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) wzór karty konsultacyjnej zawierającej pytanie lub pytania albo warianty zaproponowane mieszkańcom do 
wyboru,

5) wzór protokołu z przeprowadzenia konsultacji,

6) sposób wykorzystania wyników konsultacji.

§ 8. 

1. Nie później niż na 14 dni przed dniem przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy powołuje komisję do 
spraw konsultacji.

2. W skład komisji, o której mowa w pkt. 1 wchodzi 2 radnych Gminy Bojszowy wskazanych przez Radę 
Gminy, 3 osoby wskazane przez Wójta Gminy.

§ 9. 

Do zadań komisji, o której mowa w § 8 należy:

1) przygotowywanie i wydawanie kart konsultacyjnych,

2) przyjmowanie wypełnionych kart konsultacyjnych,

3) organizowanie spotkań z mieszkańcami,

4) sporządzenie protokołów ze spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami,

5) ustalanie wyników konsultacji.

§ 10. 

1. Komisja przekazuje Wójtowi Gminy protokół przedstawiający zbiorcze wyniki konsultacji.

2. Do protokołu przedstawiającego wyniki konsultacji komisja załącza wypełnione przez osoby objęte 
konsultacją karty konsultacyjne.

3. Wójt przedstawia protokół przedstawiający zbiorcze wyniki konsultacji Radzie Gminy na najbliższej sesji 
oraz podaje wyniki konsultacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Marek Kumor
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