UCHWAŁA NR XVIII/149/2021
RADY GMINY KACZORY
z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaczory
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kaczory, zwane dalej
„konsultacjami”.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się:
1) w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa,
2) w innych sprawach ważnych dla Gminy.
2. Konsultacje w sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzone z inicjatywy Rady Gminy,
Wójta Gminy Kaczory lub organów jednostek pomocniczych.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji.
4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
5. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
3) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.
§ 3. 1. Upoważnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Kaczory.
2. Konsultacje społeczne, w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
1) gminny – jeżeli dotyczą spraw wszystkich mieszkańców gminy,
2) lokalny – jeżeli dotyczą spraw mieszkańców jednej lub kilku jednostek pomocniczych gminy.
3. W konsultacjach obejmujących obszar całej gminy mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy, a w
konsultacjach obejmujących obszar wyodrębnionej lub wyodrębnionych jednostek pomocniczych, mieszkańcy
tych jednostek.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców uczestniczących konsultacjach.
§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:
1) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, w tym zebrań wiejskich,
2) ankiet skierowanych do mieszkańców, w tym ankiet internetowych oraz ankiet przeprowadzanych za
pośrednictwem dedykowanej strony internetowej,
3) składania uwag, opinii i propozycji w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
przesłanych drogą elektroniczną,
4) zbieranie uwag i propozycji w punkcie konsultacyjnym,

5) sondażu internetowego polegającego na publikacji tematu objętego konsultacjami na stronie internetowej
Gminy Kaczory wraz z formularzem umożliwiającym wyrażenie opinii.
2. Możliwe jest łączenie kilku form przeprowadzania konsultacji.
§ 5. 1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt Gminy ustalając przedmiot i cel konsultacji, zakres
terytorialny, termin oraz formę przeprowadzenia, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Kaczory podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kaczory, na stronie internetowej Gminy Kaczory, na tablicach
ogłoszeń jednostek pomocniczych objętych konsultacjami.
3. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kaczory oraz na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych
objętych konsultacjami.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/149/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaczory

Przepis art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze
zm.) stanowi, że w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być
przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.
Zasady i tryb konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowaqdzania konsultacji społecznych porządkuje między innymi
kwestie związane z udziałem mieszkańców gminy Kaczory w rozwiązywaniu ważnych, lokalnych problemów.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal

