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UCHWAŁA NR XXVI/157/2013
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 6 lutego 2013 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tymbark
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tymbark.
2. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tymbark.
§ 2. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy przeprowadza się:
1) w przypadkach przewidzianych ustawami,
2) innych sprawach ważnych dla gminy lub jej części.
2. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji
mieszkańców o sprawie poddanej konsultacjom.
3. Przedmiotem konsultacji mogą być w szczególności założenia do projektów uchwał lub projekty
uchwał.
4. Organem właściwym do przeprowadzenia konsultacji jest Wójt Gminy.
5. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia.
6. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 5 określa się;
1) cel i przedmiot konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) zasięg terytorialny,
4) formy przeprowadzenia konsultacji,
5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
7. Zarządzenie Wójta o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie
internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. 1. Wójt może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.
2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji może wystąpić;
1) komisja rady gminy właściwa rzeczowo do przedmiotu konsultacji,
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2) radni Gminy ( w liczbie co najmniej 6 radnych),
3) rada sołecka – w sprawach mających znaczenie dla danej miejscowości, w której działa,
4) mieszkańcy Gminy ( w liczbie co najmniej 30 osób, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do
rady gminy),
3. Wniosek powinien zawierać;
1) termin i zakres terytorialny konsultacji,
2) formę konsultacji,
3) zestawienie kosztów proponowanej konsultacji,
4) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty,
5) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku,
6) podpisy wnioskodawców z podaniem imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i numeru PESEL.
4. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 3 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy w terminie 7 dni
od dnia złożenia.
5. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu.
6. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji, Wójt Gminy informuje wnioskodawcę,
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 5.
7. Konsultacje wynikające z ustawy przygotowuje i przeprowadza Wójt Gminy.
8. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba że
ustawa stanowi inaczej.
§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
1) zebrań z mieszkańcami,
2) sondażu internetowego,
3) badania opinii mieszkańców poprzez;
a) wykorzystanie formularza ankietowego do wypełnienia,
b) imiennego lub anonimowego zbierania uwag do projektów aktów prawa miejscowego lub propozycji
rozwiązań,
2. Wójt Gminy dokonuje wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych
okoliczności.
§ 5. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg;
1) ogólno gminny,
2) ograniczony do jednego lub kilku sołectw,
3) lokalny – dotyczący mieszkańców danego terytorium.
§ 6. Konsultacje w formie sondażu internetowego polegają na opublikowaniu na stronie internetowej
Gminy informacji na temat sprawy objętej konsultacją, łącznie z projektem jej rozstrzygnięcia.
§ 7. 1. Konsultacje w formie ankietowej polegają na opublikowaniu formularza ankiety na stronie
internetowej oraz BIP a także udostępnieniu ankiet w formie pisemnej w Urzędzie Gminy i jednostek
organizacyjnych Gminy. W formularzu określa się sposób zwrotnego doręczenia ankiety Urzędowi.
2. Ankiety mają charakter anonimowy.
§ 8. Konsultacje w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem
konsultacji polegają na opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy informacji na temat sprawy
objętej konsultacją oraz formularza zgłoszenia opinii. Formularze opinii przesyłane są drogą elektroniczną lub
listowną na adres Urzędu Gminy.
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§ 9. 1. Wójt Gminy podaje do publicznej widomości wyniki konsultacji w terminie 14 dni od daty ich
zakończenia.
2. Wójt Gminy przedstawia również wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Gminy.
3. Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Marian Zimirski

