
UCHWAŁA NR VII/23/2015
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Kluczewsko

Na podstawie art. 5 a, w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, , z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada 
Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Kluczewsko – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Strychalski
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Załącznik do Uchwały Nr VII/23/2015 

Rady Gminy Kluczewsko 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

 

Szczegółowy tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Kluczewsko 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kluczewsko, zwanej dalej Gminą, 

przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach 

ważnych dla Gminy. 

2. Celem konsultacji społecznych prowadzonych na zasadach i w trybie określonym 

niniejszą uchwałą jest umożliwienie wszystkim mieszkańcom Gminy wypowiedzenie 

się w sprawach ważnych dla Gminy, w szczególności poprzez zbieranie opinii do 

wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących Gminy. 

§ 2 

1. W konsultacjach społecznych mieszkańcy Gminy wyrażają swoją opinię co do 

sposobu rozstrzygnięcia sprawy ważnej dla Gminy. 

2. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów 

gminy, chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

3. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące teren Gminy, 

posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Kluczewsko lub osoby 

nieposiadające czynnego prawa wyborczego, mające ukończony 16 rok życia,  za 

zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

II.  Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 

§ 3 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy mogą być przeprowadzone w szczególności                             

w sprawach dotyczących: 

1) Strategii rozwoju Gminy, 

2) Wieloletnich planów inwestycyjnych, 

3) Pojedynczych inwestycji gminnych o dużym znaczeniu dla mieszkańców, 

4) Planów i programów sektorowych w dziedzinach obejmujących zadanie gminy. 

§ 4 

Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg: 

1) Ogólnogminny, 

2) Lokalny – dotyczący mieszkańców określonego obszaru gminy, 

3) Środowiskowy – dotyczący określonych grup społeczno – zawodowych, organizacji 

pozarządowych lub innych podmiotów. 

§ 5 

1. Do wszczęcia konsultacji społecznych, w przypadku gdy obowiązek ich 

przeprowadzania przewiduje ustawa, uprawniona jest Rada Gminy Kluczewsko. 
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2. W innych sprawach ważnych dla Gminy konsultacje społeczne wszczyna się z 

inicjatywy: 

1) Wójta Gminy Kluczewsko, 

2) Radnych Gminy Kluczewsko w liczbie co najmniej pięciu, 

3) grupy mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 100 spełniających warunki 

określone w § 2 ust. 3. 

3. Rada Gminy występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały,                        

w której określa przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia. 

4. Grupa mieszkańców Gminy może wystąpić do Wójta Gminy z wnioskiem o 

przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

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

1) Przedmiot konsultacji, 

2) Termin przeprowadzenia konsultacji, 

3) Zasięg terytorialny, 

4) Formę przeprowadzenia konsultacji, 

5) Uzasadnianie celowości przeprowadzenia konsultacji, 

6) Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji 

społecznej, 

7) Listę z podpisami osób popierających wniosek, 

8) Wskazanie osoby (osób) upoważnionej do kontaktów w imieniu 

wnioskodawcy  z Radą Gminy. 

6. Wójt Gminy rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy 

konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej. Wniosek, 

o którym mowa w ust. 4 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy w terminie 30 dni od 

dnia jego złożenia. O negatywnym sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy 

informuje wnioskodawców na piśmie. 

7. W przypadku odrzucenia wniosku przez Wójta Gminy wnioskodawcom przysługuje 

wniesienie skargi do Rady Gminy. 

8. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. 

§ 6 

Procedurę konsultacji społecznych wszczyna Wójt Gminy w formie zarządzenia, w którym 

określa: 

1) Przedmiot konsultacji, 

2) Termin przeprowadzania konsultacji, 

3) Zasięg terytorialny, 

4) Formę przeprowadzenia konsultacji, 

5) Komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za przygotowanie i 

przeprowadzenie konsultacji, 

6) Sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji społecznej. 

§ 7 

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w następujących formach: 

1) Otwartych spotkań z mieszkańcami Gminy, 

2) Badania opinii mieszkańców, w tym badania ankietowego, poprzez umieszczenie projektu 

dokumentu, założeń do projektu dokumentu lub propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla 

Gminy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kluczewsko i przyjmowania uwag 
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na piśmie, z pomocą poczty elektronicznej, formularza zgłoszenia uwag lub formularza 

ankietowego.  

3) Sondaży internetowych, 

4) Debat publicznych, 

5) Warsztatów konsultacyjnych, 

6) Konsultacji w terenie (spacer badawczy, autobus konsultacyjny, mobilny punkt 

konsultacyjny), 

7) Forum lokalnego, 

8) Panelu obywatelskiego. 

2. O wyborze formy konsultacji społecznych decyduje Rada Gminy stosownie do przedmiotu 

konsultacji. Możliwe jest łączenie kilku form. 

§ 8 

1. Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni od dnia kazania się ogłoszenia o 

konsultacjach. 

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane  

w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawa miejscowego. 

§ 9 

1. Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zamieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Kluczewsko oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Kluczewsko. 

2. Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych może być umieszczone: 

1) Na tablicach ogłoszeń Gminy Kluczewsko, 

2) W prasie lokalnej. 

 

III Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Spotkaniom z mieszkańcami Gminy przeprowadzanym w ramach konsultacji 

społecznych przewodniczy Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona. 

2. Ze spotkania sporządza się protokół, którego integralną częścią jest lista obecności 

uczestników spotkania. 

3. W protokole zamieszcza się informację o temacie spotkania, przebiegu dyskusji, 

podjętych ustaleniach lub opiniach. 

§ 11 

1. Po zakończeniu konsultacji społecznych komórka organizacyjna Gminy Kluczewsko 

lub osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje Radzie Gminy Kluczewsko 

sprawozdanie zawierające informacje o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych oraz 

proponowane kierunki dalszych działań. 

2. Informacja o wynikach konsultacji społecznych publikowana jest w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Kluczewsko w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji 

społecznych. 

§ 12 

Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów Gminy 

Kluczewsko, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami. 

§13 

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. 
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