UCHWAŁA NR XX/131/2016
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Wierzbica
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:
§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się na terenie Gminy Wierzbica:
1) w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
2) w sprawach ważnych dla Gminy Wierzbica.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie,
której konsultacje dotyczą.
2. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzone z inicjatywy Organów Gminy
Wierzbica lub co najmniej 10% mieszkańców obszaru objętego konsultacjami.
3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wyniki nie wiążą organów, chyba że
ustawa stanowi inaczej.
§ 3. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Wierzbica
posiadający czynne prawo wyborcze.
2. Konsultacje uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich
uczestniczących, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.
§ 4. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłaszany przez mieszkańców powinien
określać:
1) przedmiot i cel konsultacji z uzasadnieniem;
2) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji.
2. Wniosek zgłaszany przez mieszkańców powinien ponadto zawierać wskazanie osoby
upoważnionej do kontaktów w imieniu grupy mieszkańców oraz listę mieszkańców Gminy
Wierzbica popierających wniosek.
3. Jeśli wniosek mieszkańców nie spełnia wymogów formalnych, w terminie 7 dni od dnia
jego złożenia, Wójt Gminy Wierzbica wzywa osoby upoważnione we wniosku do
uzupełnienia braków formalnych wniosku.
4. Termin na uzupełnienie braków formalnych wynosi 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
5. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku.
6. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione stosownie do wezwania lub
w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:
1) protokołowanych, bezpośrednich spotkań z uczestnikami konsultacji, prowadzonych
w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag;

2) ankiet, w tym ankiet internetowych;
3) formularzy, w tym internetowych, umożliwiających wyrażenie opinii;
4) składania wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną;
5) przeprowadzenia badań w celu określenia preferencji społecznych;
6) wywiadów;
7) spacerów studyjnych.
2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:
1) gminny – dotyczący całego obszaru gminy;
2) lokalny – dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru gminy.
§ 6. 1. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Wierzbica
w formie zarządzenia.
2. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji zawiera w szczególności:
1) przedmiot konsultacji;
2) formy konsultacji;
3) teren objęty konsultacjami i uprawnionych do udziału w konsultacjach;
4) termin i miejsce:
a) wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji,
b) udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii;
5) wskazanie podmiotów realizujących czynności związane z przeprowadzeniem
konsultacji.
§ 7. 1 Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbica podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez jego rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami i zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbicy.
2. Konsultacje przeprowadza się w terminie od 7 do 90 dni.
3. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Wierzbicy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski

