Uchwała Nr 18/XXXVIII/2010
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji lokalnych z mieszkańcami gminy
Żabia Wola
Działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:
§1
Ustala się zasady i tryb przeprowadzania z mieszkańcami gminy Żabia Wola konsultacji
w sprawach w których przepisy prawa nakazują przeprowadzenie konsultacji, nie określając
jednocześnie zasad i trybu ich przeprowadzenia, innych uznanych za istotne dla gminy i jej
mieszkańców
§2
1.

Konsultacje prowadzone są w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej
konsultacjom sprawie.

2.

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, organy gminy nie są związane wynikiem
konsultacji, jednak w miarę możliwości powinny brać je pod uwagę przy podejmowaniu
stosownych decyzji.
§3

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Żabia Wola, posiadający
czynne prawo wyborcze.
§4
Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
1.

ogólnogminny,

2.

lokalny – dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru gminy,

3.

środowiskowy – dotyczący określonej grupy społecznej lub zawodowej zamieszkałej
na obszarze gminy

§5
1.

Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie:

1) wyrażenia opinii i złożenia uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,
3) zbierania podpisów – głosów do wyłożonego projektu proponowanego rozwiązania
4) wyboru jednego z zaproponowanych rozwiązań,
5) badania opinii mieszkańców za pośrednictwem radnych,
6) zebrań z mieszkańcami,
7) otwartych

spotkań

z

udziałem

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych,

grup społecznych lub zawodowych zainteresowanych danym zakresem zagadnień.
2.

Dla osiągnięcia celu o jakim mowa w § 2 ust 1, daną sprawę poddaje się co najmniej
jednej, ze wskazanych wyżej, formie konsultacji, przy czym dla konsultacji w sprawach
o jakich mowa w § 1 jedną z wybranych form musi stanowić forma konsultacji określona
w ust 1 pkt 1-3.

3.

Internetowe forum mieszkańców, uznaje się za formę uzupełniającą dla wypowiadania
się mieszkańców o istotnych sprawach gminy i mieszkańców,
§6

1.

O przeprowadzeniu konsultacji może zdecydować Rada Gminy w formie uchwały
zawierającej - oprócz elementów określonych w Statucie Gminy Żabia Wola
uszczegółowienie form oraz określenie zasięgu konsultacji.

2.

Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie
konsultacji.
§7
1. Przeprowadzenie konsultacji ogłasza się w formie obwieszczenia, poprzez jego
rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami, umieszczenie na stronie
internetowej Gminy Żabia Wola lub zamieszczenie w prasie lokalnej.
2. Obwieszczenie zawiera określenie:
1) przedmiotu konsultacji,
2) uszczegółowionych form konsultacji,
3) zasięgu konsultacji,
4) terminu przeprowadzenia konsultacji,

5) sposobu przeprowadzenia konsultacji.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej
Gminy Żabia Wola.
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