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UCHWAŁA NR VII/80/2019
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wielka Wieś.
Na podstawie art. 5 a ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielka
Wieś, określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Grzegorz Twardy
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Załącznik do uchwały Nr VII/80/2019
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 30 maja 2019 r.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielka Wieś
I. Przepisy ogólne
1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wielka Wieś przeprowadza się
1) W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa;
2) W innych sprawach ważnych dla Gminy.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o sprawie, której konsultacje
dotyczą.
3. Konsultacje uznawane są za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób, jeżeli zostały
przeprowadzone zgodnie z niniejszymi Zasadami.
4. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy,
chyba że ustawa stanowi inaczej.
5. Konsultacje w sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzane z inicjatywy:
1) Radnych Gminy Wielka Wieś, w liczbie co najmniej 5;
2) Wójta Gminy Wielka Wieś;
3) mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 10% mieszkańców obszaru objętego konsultacjami, posiadający
czynne prawo wyborcze.
6. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Wielka Wieś.
7. Konsultacje społeczne, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:
1) gminny – w sprawach dotyczących całego obszaru gminy;
2) lokalny – w sprawach dotyczących wydzielonego obszaru gminy.
8. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji winien zawierać:
1) wskazanie wnioskodawcy;
2) przedmiot konsultacji w raz z krótkim uzasadnieniem celu;
3) zasięg konsultacji;
4) proponowaną formę przeprowadzenia konsultacji;
5) proponowany termin konsultacji.
9. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składa się do Wójta Gminy w formie pisemnej.
10. Wójt rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jego
złożenia.
11. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt Gminy Wielka Wieś
w formie zarządzenia, wskazując jednostkę gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
12. Odmowa przeprowadzenia konsultacji wymaga uzasadnienia.
II. Procedura i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
1. Zarządzenie o przeprowadzeniu, bądź o odmowie przeprowadzenia konsultacji podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Konsultacje społeczne mogą mieć formę :
1) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami ( w tym zebrań wiejskich);
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2) ankiet bezpośrednich (w formie pisemnej) lub pośrednich (za pośrednictwem strony internetowej Urzędu
Gminy;
3) sondaży internetowych (portale).
3. Wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z celu i tematu konsultacji
– każdorazowo dokonywać będzie Wójt Gminy.
4. Możliwe jest łączenie kilku form przeprowadzenia konsultacji społecznych.
5. Konsultacje w formie ankiet, może polegać na :
1) opublikowaniu formularza ankiety na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej – wraz z adresem zwrotnym na który należy odesłać wypełniony formularz ;
2) rozprowadzenie formularzy ankiet wśród mieszkańców;
6. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy.
7. Konsultacje w formie sondażu internetowego polegają na opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu
Gminy informacji na temat sprawy objętej konsultacją, celem pozyskania opinii.
8. Konsultacje społeczne mogą trwać nie krócej niż 7 dni, a nie dłużej niż 2 miesiące.
9. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Wielka Wieś, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
10. Wyniki konsultacji społecznych nie mają mocy wiążącej dla organów Gminy, jednak powinny być
brane pod uwagę przy rozstrzygnięciach podejmowanych w sprawie objętej przedmiotem konsultacji.
III. Postanowienia końcowe.
1. Wójt Gminy zapewnia niezbędne do przeprowadzenia konsultacji warunki organizacyjno – techniczne.
2. Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywa się z budżetu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Grzegorz Twardy

