
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2017 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Olecko

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 4461)) Rada 
Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa tryb i zasady przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Olecko w przypadkach 
określonych przepisami prawa lub w sprawach ważnych dla gminy lub jej części.

2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określają odrębne przepisy.

§ 2. Konsultacje mają zapewnić:

1) poznanie opinii mieszkańców w poddanej konsultacjom sprawie,

2) włączenie mieszkańców w proces zarządzania gminą, w szczególności w wypracowanie propozycji decyzji,

3) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

§ 3. Konsultacje mogą mieć zasięg:

1) ogólnogminny, gdy dotyczą całej gminy,

2) lokalny, gdy dotyczą określonego obszaru gminy lub grupy mieszkańców.

§ 4. Konsultacje przeprowadza się:

1) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa mieszkańców,

2) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych zasadach i trybie.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami,

2) zbierania opinii lub propozycji składanych na piśmie, drogą tradycyjną lub elektroniczną,

3) ankiet pisemnych i elektronicznych,

4) głosowania drogą pisemną lub elektroniczną,

5) badań, polegających na regularnym zasięganiu opinii reprezentatywnej grupy mieszkańców przez dłuższy okres,

6) co najmniej jednych warsztatów dla mieszkańców umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego 
przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań.

2. Możliwe jest łączenie form konsultacji przewidzianych w ust. 1.

3. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

§ 6. 1. Konsultacje z własnej inicjatywy, z inicjatywy Rady Miejskiej lub na wniosek podmiotu wymienionego w ust. 2  
zarządza burmistrz, a w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa uchwala Rada Miejska.

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji może wystąpić:

1) Olecka Rada Młodzieżowa,

2) Olecka Rada Seniorów,

3) grupa 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu gminy Olecko 
lub  działających na rzecz gminy Olecko,

4) grupa co  najmniej 50 mieszkańców – dla konsultacji  obejmujących całą gminę,

5) grupa co najmniej 25 mieszkańców – dla konsultacji w sprawach części gminy.

§ 7. 1 Wniosek o  przeprowadzenie konsultacji, składany przez podmioty, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 i 2   składany 
jest na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935.
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2. Wniosek składany przez podmioty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, składany jest na formularzu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wniosek składany przez grupę mieszkańców, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 i 5, składany jest na formularzu, 
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 8. 1. Wnioski niekompletne należy uzupełnić w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zakresie uzupełnienia.

2. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 9. Burmistrz informuje o sposobie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji oraz przedstawia uzasadnienie 
swojej decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 10. 1. Konsultacje przeprowadza burmistrz, zapewniając na ten cel niezbędne warunki organizacyjno-techniczne.

2. Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy Olecko.

§ 11. 1. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości  (tablica ogłoszeń, BIP, gminna strona internetowa) informację 
o konsultacjach na co najmniej 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

2. Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych.

§ 12. 1. Burmistrz podaje wyniki konsultacji do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń, BIP, gminna strona internetowa) 
najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia.

2. W uzasadnionych przypadkach, związanych z koniecznością analizy dużej liczby uwag mieszkańców lub 
przeprowadzenia dodatkowych analiz, burmistrz może przedłużyć termin wskazany w ust. 1. Informacja o powodach 
przedłużenia terminu podawana jest do publicznej wiadomości.

§ 13. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

§ 14. Do konsultacji rozpoczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie zapisy uchwały nr 
V/32/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami gminy Olecko.

§ 15. Traci moc uchwała nr V/32/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Olecko.

§ 16.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.          .2017

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia..............................2017 r.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji

1) Olecka Rada Młodzieżowa*

2) Olecka Rada Seniorów*

*- podkreśl właściwe

Propozycja 
przedmiotu i celu  
konsultacji 

Propozycja 
form/y 
przeprowadzenia 
konsultacji 

Uzasadnienie

Określenie 
zasięgu 
terytorialnego

Dane kontaktowe - adresowe i telefoniczne oraz podpis osoby upoważnionej do złożenie wniosku, w imieniu podmiotu.

Imię i nazwisko……………………..

Adres……………………………….

Podpis osoby upoważnionej…………………………………….
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.          .2017

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia..............................2017 r.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji

(grupa organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego)

Propozycja 
przedmiotu i celu  
konsultacji 
Propozycja 
form/y 
przeprowadzenia 
konsultacji 
Uzasadnienie

Określenie 
zasięgu 
terytorialnego

Lista organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zgłaszających 
wniosek o przeprowadzenie konsultacji oraz oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

……………………………………………………………………………………………………………

(temat konsultacji)

L.p. Nazwa organizacji 
pozarządowej

Dane kontaktowe 
(adres organizacji 
pozarządowej)

Imię i nazwisko 
osoby /ób 
upoważnionej/ych

Podpis 
osoby/ób 
upoważnionej/
ych do 
składania 
oświadczeń  
woli w imieniu 
organizacji 
pozarządowej

My, wyżej podpisani informujemy, że w sprawie konsultacji  na temat

……………………………………………………………………………………………………………

(temat konsultacji)

upoważniamy do występowania w naszym imieniu  następującą/e osobę/y:

L.p. Imię i nazwisko Dane kontaktowe (adres organizacji 
pozarządowej)

Własnoręczny podpis
osoby/ób 
upoważnionej/ych
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.          .2017

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia..............................2017 r.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji

(grupa mieszkańców)

Propozycja 
przedmiotu i celu  
konsultacji 
Propozycja 
form/y 
przeprowadzenia 
konsultacji 
Uzasadnienie

Określenie 
zasięgu 
terytorialnego

Lista osób zgłaszających wniosek o przeprowadzenie konsultacji oraz oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

……………………………………………………………………………………………………………

(temat konsultacji)

L.p. Imię Nazwisko Adres zamieszkania Własnoręczny 
podpis

My, wyżej podpisani informujemy, że w sprawie konsultacji na temat

……………………………………………………………………………………………………………

(temat konsultacji)

upoważniamy do występowania w naszym imieniu  następującą/e osobę/y:

L.p. Imię Nazwisko Adres zamieszkania Własnoręczny 
podpis 
upoważnionego
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w przypadkach przewidzianych ustawą oraz
w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami. Zasady
i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określa Rada Miejska.

Konsultacje społeczne umożliwiają wyrażenie opinii przez mieszkańców, co pozwala na lepsze rozpoznanie potrzeb
społecznych. Konsultacje prowadzą również do aktywizacji społecznej mieszkańców i rozwoju postaw obywatelskich.

Uchwała nr V/32/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Olecko nie zawierała wielu rozwiązań i możliwości technicznych
pojawiających się w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Zgodnie z wolą władz samorządowych zależy nam na jak najszerszym włączaniu mieszkańców w procesy
współdecydowania o rozwoju gminy. W związku z tym zasadnym jest umożliwienie stosowania różnych form konsultacji,
dostosowanych do oczekiwań mieszkańców, a także wykorzystujących innowacyjne rozwiązania społeczne
i technologiczne.
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