
UCHWAŁA NR XIV/110/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 13 stycznia 2016 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z atr. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Dobrzeń Wielki, 
przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki  na zasadach
w trybie określonym w niniejszej uchwale.

2. W sprawach ważnych dla Gminy, o których mowa w ust. 1 powyżej, konsultacje z mieszkańcami Gminy 
Dobrzeń Wielki przeprowadza się z inicjatywy Rady Gminy  lub Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki mogą zostać przeprowadzone w następujących 
formach:

1) ankiet konsultacyjnych, zawierających pytanie i warianty odpowiedzi oraz pouczenie co do sposobu 
wypełnienia ankiet konsultacyjnych i przekazania wypełnionych ankiet konsultacyjnych;

2) spotkań z mieszkańcami Gminy  Dobrzeń Wielki;

3) pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki;

4) konsultacji internetowych (e-konsultacji).

2. Możliwe jest łączenie form konsultacji wymienionych w ust. 1 powyżej.

§ 3. 1. Organizatorem konsultacji jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki,

2. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia mieszkańców gminy o zamiarze przeprowadzenia konsultacji 
najpóźniej na 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez 
umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach

§ 4. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki powołuje zespół odpowiedzialny za 
przeprowadzenie konsultacji.

2. Zadaniem zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji jest wykonanie prac związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami oraz ustaleniem ich wyników.

3. Z przeprowadzonych konsultacji, zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji sporządzi protokół, 
który będzie odzwierciedlać przebieg konsultacji.

4. Wyniki konsultacji, zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji przekazuje Wójtowi Gminy 
Dobrzeń Wielki.

5. Wyniki konsultacji, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki  przedstawia Radzie Gminy Dobrzeń Wielki oraz podaje 
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez umieszczenie informacji na 
stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Uzasadnienie

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki

Konsultacje społeczne są podstawową formą zasięgania opinii mieszkańców w sprawach dla nich istotnych.
Poznanie opinii mieszkańców pozwala zaś na udoskonalenie procesu decyzyjnego i jakości świadczonych przez
władze samorządowe usług publicznych. Dzięki konsultacjom społecznym, władze samorządowe mogą posiąść
wiedzę na temat preferencji mieszkańców, co umożliwia zapewnienie konsensusu oraz akceptacji mieszkańców
w sprawach ważnych. Tym samym, konsultacje są również jednym z podstawowych elementów, dzięki którym
mieszkańcy mogą wpływać na decyzje władz samorządowych i angażować się w życie publiczne lokalnej
społeczności.

Możliwość przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.), zgodnie z którym
w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane
na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Z kolei art. 5a ust. 2 w/w ustawy stanowi, iż zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Z uwagi na to, iż zasady i tryb przeprowadzania konsultacji nie były dotychczas przedmiotem regulacji
uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki, zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki. Zadaniem niniejszej uchwały jest
określenie i usystematyzowanie sposobu i formy prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń
Wielki. Jej podjęcie będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej konsultacji
społecznych, będą one przeprowadzone w oparciu o znane mieszkańcom zasady.

Mając na uwadze powyższe, proponuje się przyjęcie uchwały w brzmieniu, jak w załączonym projekcie.
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