
Uchwala Nr XXVIIUf9I l0l
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu prz€prowadzania konsultacji społecznych na
terenie Gminy i Miasta Witkowo

Na podstawie ań.5a ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samolządzie gminnym (Dz.
U. z |996 r. Nr 13, poz. 74 z póin. zn') Rada Miejska w Witkowie uchwala, co
następuje:

I. Zasady przeprowadzania konsultacji
$ l

Konsultacje społeczne przeprowadza się :
1) w przypadkach przewidzianych ustawami,
2) w ważnych sprawacb dla Gminy _ Z zastrzeżeniem $ 2.

$2
1 . Ważną sprawa dla gminy j est sprawa dotycząca ogółu lub znacznej części

mieszkańców.
2. Konsultacje mogą dotyczyć również sprawy doĘczącej tylko części

mieszkańców np. sołectwa (wsi)'

$3
1onsultacj om społecznym mogą podlegać w szczególności :
- projekty uchwał Rady Miejskiej - jeśli Rada tak postanowi,
- planowane znaczne inwestycje w gminie.

64
w konsultacjach społecznych mogą brać udział pełroletni mieszkańcy Gminy i
Miasta , a także organizaĄe społeczne, polityczne, związki zawodowe,
stowarzyszenia działające na teręnie gmjny'

$5
W konsultacjach społecznych osoby, organizaĄe, o których mowa w $ 4
wypowiadają swoje opinie i zgłaszają wnioski co do sposobu rozstrzygnięcia
sprawy poddanej konsultacj i.



$6
Wyniki konsultacji nie wiążą organów Gminy i Miasta

II. Tryb przeprowadzania konsultacji

$7
1. organem uprawnionym do przeprowadzania konsultacji jest Zarząd Gminy i

Miasta.
2. Zaruąd postanawia o przeprowadzeniu konsultacji:

a) z inicj atywy własnej ( z zastrzezeniem $ 3 )
b) na wniosek:

l) przynajmniej 10olo mieszkańców Gminy i Miasta,
' 2) organtzacji,októrychmowaw$4.

$8
l.Złożenie wniosku, o kórym mowa w $7 pkt. 2b ppkt l) nie wiąŻe Zarządu
Gminy i Miasta co do przeprowadzenia konsultacji.
2.o odmowie przeprowadzenia konsultacji w drodze uchwĄ Zarząd powiadomi
wnioskodawców podając przyczyny odmowy'
3.Powiadomienie, w przypadkach wnioskq o którym mowa w $ 7 pkt 2b ppkt.1)
należy doręczyć osobie wskazanej przez wnioskodawców.

$e
1 . Zarząd postanawiąjąc o przeprowadzeniu konsultacji społecznej podaje
uchwałę w tej sprawie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.
2. Uchwała' o której mowa w pkt l powinna zawieraó:

a) przedmiot konsultacji,
b) tery'torialny i przedmiotowy zasięg konsultacji,
c) Sposób olaz tryb ogłaszania opinii i wniosków oraz ich formę,
d) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

3. Uchwałę doręcza się sołtysom oraz organizacjom, o których mowa w $ 4.

$ 10
1. Do przeprowadzania konsultacji Zarząd możt.e upoważnić jednostkę

organizacyjną gminy,
2. Zarząd moż'e powołać komisję dla przeprowadzania konsultacj i w składzie 2-5

osób.



i .
2.

$ 1 l
ogłoszenie wynikórł konsultacji społecznej podaje się do publicznej wiadomości
nie później niż w ciągu 2l dni od terminu ich zakończónia.

$12
Zarząd, prowadzi rejestr prowadzonych konsultacii.
MateńaĘ zutiązane z przeprowadzonymi konsulńcjami stanowią załącznik do
reiestru.

$13
Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi:
1 Gmina w-przypadkach $1 ppkt 1 oraz $ 3 i $7 pkt 2a uchwaĘ
2.wnioskodawca - w pozostaĘh przypadkach cńyba, że Zarząd postanowi inaczei'

III . Postanowienia końcowe

$t4
Wykonanie uchwały powietza się Zarządowi Gminy i Miasta

$ ls
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

$16
Uchwała wchodzi w życie po upły.wie cfemastu dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Wojewódawa WielkopoIskiego.

MiejskĘ

Bogusł


