
UCHWAŁA NR LIII/433/14
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Byczyna 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/249/05 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego

 

 Przewodniczacy Rady 
Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/433/14

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Byczyna

§ 1. 1. Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Byczyna, zwanej dalej gminą, uczestnictwa 
w ważnych dla gminy sprawach, w tym poprzez informowanie zainteresowanych mieszkańców o planowanych 
przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących tych przedsięwzięć.

2. Konsultacje społeczne przeprowadzane są z mieszkańcami gminy w przypadkach przewidzianych ustawą 
oraz w innych sprawach ważnych dla gminy.

3. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy mogą być przeprowadzone w szczególności
w sprawach dotyczących:

1) strategii rozwoju gminy,

2) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy   Byczyna oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3) wieloletnich planów inwestycyjnych,

4) pojedynczych inwestycji gminnych o dużym znaczeniu dla mieszkańców,

5) planów i programów sektorowych w dziedzinach obejmujących zadania gminy.

4. Konsultacje przeprowadza się:

1) na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom,

2) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich osób i podmiotów,

o których mowa w § 5,

3) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich

szczegółowych zasadach i trybie.

§ 2. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) gminny,

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium (miasta, sołectwa, sołectw),

3) środowiskowy - dotyczący określonych grup społeczno-zawodowych, organizacji     pozarządowych lub innych 
podmiotów.

§ 3. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się:

1) gdy wymagają tego przepisy ustaw

2) w innych sprawach należących do zakresu działania gminy z inicjatywy:

a) Rady Miejskiej w Byczynie,

b) Burmistrza Byczyny,

c) grupy mieszkańców gminy w liczbie, co najmniej 100 pełnoletnich osób.

d) Rady Sołeckiej wraz z grupą, co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie danego        sołectwa.

e) Zarządu Samorządu Mieszkańców Byczyny wraz z co najmniej 50 pełnoletnimi osobami 
       zamieszkałymi na terenie Byczyny.
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2. Rada Miejska w Byczynie występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie     uchwały, 
w której opisuje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.

3. Grupa mieszkańców gminy występuje do Burmistrza Byczyny z wnioskiem (załącznik nr 
    1) o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać propozycje:

1) przedmiotu konsultacji, czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

2) zasięgu terytorialnego.

3) formy przeprowadzenia konsultacji.

4) uzasadnienia celowości przeprowadzenia konsultacji.

5) dane osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie wniosku.

6) imię i nazwisko osoby składającej wniosek.

5. Wzór karty do zbierania podpisów mieszkańców gminy Byczyna w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych  stanowi załącznik nr 2 i powinien zawierać:

1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,

2) adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania),

3) podpis,

4) nazwę popieranego wniosku.

6. Burmistrz Byczyny rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w ciągu 30 dni od jego 
wpływu do Urzędu Miejskiego w Byczynie. O sposobie rozpatrzenia wniosku informuje się wnioskodawcę.

7. Wnioski niekompletne pozostają bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Procedurę każdych konsultacji społecznych wszczyna Burmistrz w drodze zarządzenia.

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Byczyny określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formy przeprowadzenia konsultacji.

4) uzasadnienia celowości przeprowadzenia konsultacji.

5) dane osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie wniosku.

6) imię i nazwisko osoby składającej wniosek.

§ 5. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby zamieszkujące terytorium gminy.

2. W przypadku konsultacji, o których mowa w § 2 pkt 3, do udziału w konsultacjach
są umocowani przedstawiciele grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów 
działających na terytorium gminy.

3. Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców, 
przedstawicieli grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 6. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się przynajmniej w jednej z następujących form:

1) badania ankietowego przeprowadzonego w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej gminy byczyna.pl oraz 
bip.byczyna.pl.

2) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami,

3) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu, założeń do projektu dokumentu lub 
propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla gminy na stronie internetowej gminy i      przyjmowanie uwag na 
piśmie za pomocą poczty elektronicznej, formularza zgłoszenia uwag, formularza ankietowego,

4) przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym lub instytucjom.
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2. O wyborze formy konsultacji społecznych decyduje Burmistrz Byczyny.

3. Dopuszcza się łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych lub przeprowadzenie konsultacji 
społecznych w innej formie niż wymieniona w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem konsultacji.

4. Konsultacje społeczne trwają, co najmniej 14 dni.

§ 7. 1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych umieszcza się stosownie do zakresu

konsultacji:

1) na stronie internetowej gminy byczyna.pl, bip.byczyna.pl,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

2. Dodatkowo zawiadomienie o konsultacjach społecznych może być umieszczone:

1) na tablicach ogłoszeń sołectwa, sołectw, Samorządu Mieszkańców Byczyny.

2) w prasie lokalnej.

§ 8. 1. Spotkaniom przeprowadzanym w ramach konsultacji, przewodniczy Burmistrz Byczyny albo 
upoważniony przez niego pracownik Urzędu.

2. Ze spotkania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę osób obecnych na spotkaniu.

3. W protokole umieszcza się informację o formie zawiadomienia, o terminie konsultacji społecznych, dane 
osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i opinie.

§ 9. 1. Burmistrz przedstawia wyniki konsultacji społecznej zawierające w szczególności zestawienie 
wniesionych uwag i opinii oraz swoje stanowisko odnośnie danej opinii, najpóźniej do 30 dni od 
zakończenia konsultacji w następujący sposób:

1) na stronie internetowej byczyna.pl oraz bip.byczyna.pl,

2) na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Byczynie,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie.

2. Inicjatywę podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Byczynie reguluje § 23 Statutu Gminy Byczyna

§ 10. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane 
są z budżetu gminy.

§ 11. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.
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Przedmiot konsultacji społecznych
(czego będą dotyczyły konsultacje

społeczne)

Terminrozpoczęcia i zakończenia
konsultacji społecznych (propozycja)

Zasięg terytorialny konsultacji
(wskazanie, kto będzie adresatem np.

mieszkańcymiasta, sołectw)

Forma konsultacji

Uzasadnienie celowości przeprowadzenia
konsultacji

Osoba/y do kontaktu w sprawie wniosku
(adres i numer telefonu)

imię i nazwisko osoby składającej
wniosek

Załącznik nr 1 do zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

z mieszkańcamiGminyByczyna

Wniosek do przeprowadzeniakonsultacji społecznych dla mieszkańcówGminy Byczyna
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Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Własnoręczny podpis

1

2

3

4

5

6
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25

Załącznik nr 2 do zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

z mieszkańcamiGminyByczyna

Wzór karty do zbieraniapodpisów MieszkańcówGminy Byczyna w sprawie przeprowadzeniakonsultacji
społecznych

Popieramwniosek konsultacji społecznychw sprawie:

........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

................................................................
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