Projekt
z dnia 18 maja 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Lądek – Zdrój
Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Gminy w Lądku - Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Lądek – Zdrój
w sprawach, w których ich przeprowadzenie nakazują przepisy prawa lub w innych sprawach ważnych dla
gminy.
§ 2.
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie, której konsultacje dotyczą.
2. Konsultacje zarządza Burmistrz określając: ich formę, kalendarz czynności związanych z ich
przeprowadzeniem, treść pytań, wzór karty konsultacyjnej, komisję do ich przeprowadzenia i jej zadania –
każdorazowo w drodze zarządzenia.
3. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów chyba, że ustawa
stanowi inaczej.
§ 3.
1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Lądek – Zdrój posiadający w dniu
konsultacji 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. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:
1)

na protokołowanych, bezpośrednich spotkaniach z uczestnikami konsultacji społecznych, prowadzonych
w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag, którym przewodniczy Burmistrz lub upoważniona przez
niego osoba,

2)

w formie ankiet, w tym ankiet internetowych,

3)

poprzez formularze, w tym internetowe, umożliwiające wyrażenie opinii,

4)

przez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
przesyłanych drogą elektroniczną,

5)

przez przeprowadzenie badań w celu określenia preferencji społecznych.
2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

a) gminny - dotyczący całego obszaru gminy,
b)

lokalny - dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru gminy.
§ 5.
1. O przeprowadzeniu konsultacji każdorazowo decyduje Burmistrz w formie zarządzenia.
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2. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji zawiera w szczególności:
a) wskazanie zarządzenia Burmistrza, na podstawie którego przeprowadza się konsultacje,
b)

przedmiot konsultacji,

c) uszczegółowienie formy konsultacji,
d)

teren objęty konsultacjami i uprawnionych do udziału w konsultacjach,

e) termin i miejsce:

᠆

wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

᠆

udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii,

f) wskazanie konkretnych czynności związanych z przeprowadzaniem konsultacji,
g)

wskazanie szczegółowego sposobu postępowania przy przeprowadzaniu konsultacji,

h)

wskazanie podmiotów realizujących czynności związane z przeprowadzeniem konsultacji.
§ 6.

1. Zarządzenie Burmistrza podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w terminie od 7 dni do 30 dni od daty podania zarządzenia do
publicznej wiadomości.
3. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.
§ 7.
Traci moc Uchwała nr LVIII/326/02 Rady Miejskiej w Lądku – Zdroju z dnia 09.10.2002 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lądek – Zdrój.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka - Zdroju.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
W związku z osiemnastoletnim funkcjonowaniem Uchwały nr LVIII/326/02 Rady Miejskiej
w
Lądku – Zdroju z dnia 9 października 2002 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Lądek – Zdrój dostrzeżono konieczność doprecyzowania i zmiany jej
zapisów.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk

Id: 07342488-8DD1-4693-AE2A-4176EDDF3D05. Projekt

Strona 1

