Uchwała Nr XIII/81/03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 30 wrze nia 2003

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka cami Gminy
Zdzieszowice

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717) Rada
Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co nast puje:
§ 1. W sprawach wa nych dla Gminy okre lonych przez Rad

Miejsk

w Zdzieszowicach lub w przypadkach okre lonych ustaw , przeprowadza si
konsultacje z mieszka cami na zasadach i w trybie okre lonym w niniejszej uchwale.
§ 2.1. Rada Miejska w Zdzieszowicach jest organizatorem konsultacji, o których
mowa w § 1.
2. W konsultacjach maj prawo bra udział osoby stale zamieszkuj ce na obszarze
obj tym konsultacj .
3. Zakres konsultacji, o których mowa w § 1, mo e by ograniczony do terenu
jednej lub kilku jednostek pomocniczych.
§ 3.1. Rada zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z mieszka cami
na 7 dni przed ich terminem, poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłosze
Urz du Miejskiego w Zdzieszowicach oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych
lub poprzez zamieszczenie informacji w prasie lokalnej.

1

§ 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
1) okre lenie przedmiotu konsultacji,
2) okre lenie formy konsultacji,
3) wskazanie miejsca przeprowadzenia konsultacji oraz terminu ich rozpocz cia
i zako czenia.
§ 4.1. Konsultacje z mieszka cami mog

by przeprowadzane w nast puj cych

formach:
1) bezpo rednich spotka z mieszka cami,
2) spotka

z delegatami mieszka ców, którymi mog

by

osoby pełnoletnie,

posiadaj ce pisemne upowa nienie co najmniej 30 mieszka ców,
3) ankiety – polegaj cej na przekazaniu przez Rad
pisemnego zapytania zawieraj cego problematyk

mieszka com Gminy
obj t

przedmiotem

konsultacji, pouczenie co do jej wypełnienia oraz sposób przekazania
wypełnionej ankiety.
2. Mo liwe jest ł czenie formy ankiety z innymi sposobami przeprowadzenia
konsultacji.
§ 5.1. Rada powołuje komisj ds. konsultacji z mieszka cami, w skład której mog
wchodzi

członkowie

Rady

Miejskiej,

pracownicy

Urz du

Miejskiego

w Zdzieszowicach oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy.
2. Zadaniem komisji jest wykonywanie prac zwi zanych z przeprowadzeniem
konsultacji tj. organizacja spotka z mieszka cami, sporz dzanie protokołów z tych
spotka , dokonanie podsumowania wyników ankiet oraz sporz dzanie sprawozdania
z przebiegu konsultacji, zawieraj cego przedstawienie ich wyników w ci gu 7 dni od
daty zako czenia konsultacji.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, powinien odzwierciedla przebieg konsultacji
oraz powinien by

podpisany przez wszystkich członków komisji. Do protokołów

doł cza si :
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1) wyniki głosowania w sprawie przedmiotu konsultacji, z wyszczególnieniem
liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymuj cych si ”,
2) list mieszka ców b d ich delegatów, z wyszczególnieniem imion, nazwisk,
adresu zamieszkania i podpisu.
§ 6.1. Burmistrz na najbli szej sesji Rady Miejskiej przedstawia wyniki konsultacji
z mieszka cami.
2. Wyniki konsultacji nie maj charakteru wi
3. Rada Miejska mo e uzna
niewystarczaj ce

cego.

przeprowadzone konsultacje za nieskuteczne lub

i w takim przypadku zleca ponowne ich przeprowadzenie,

okre laj c ich zakres i form .
§ 7. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu.

PRZEWODNICZ CY RADY
Edward Paciorek
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