UCHWAŁA Nr XIII.132.2011
RADY GMINY USTKA
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka

Na podstawie art.5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003
roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;
Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr
181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z
2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241; Dz. U z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; Dz. U. z 2011
Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281)

Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:

1.
2.

§1.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w wypadkach przewidzianych ustawą oraz
w sprawach waŜnych dla mieszkańców Gminy Ustka, zwanej dalej „Gminą”.
Celem konsultacji jest umoŜliwienie wspólnocie samorządowej bezpośredniego
uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organy gminy, pozyskanie opinii i uwag
mieszkańców Gminy, a takŜe wybór rozwiązania, uwzględniającego postulaty uczestników
konsultacji.

§2.
W konsultacjach społecznych mieszkańcy Gminy wypowiadają swoje opinie w sprawach, które:
1)
określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, o ile te przepisy
nie określają innego trybu konsultacji,
2)
dotyczą zagadnień bądź decyzji waŜnych dla Gminy, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) strategii rozwoju gminy,
c) strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy.

1.
2.

3.

1.

2.

3.
4.
5.

§3.
Konsultacje mogą zarządzić organy Gminy w przypadkach wynikających z przepisów
ustaw oraz w sytuacji podejmowania przez te organy inicjatywy uchwałodawczej.
Organ zarządzający konsultacje określa:
1)
cel i przedmiot konsultacji społecznych,
2)
zasięg terytorialny konsultacji społecznych,
3)
czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych,
4)
formę przeprowadzenia konsultacji społecznych,
5)
sposób poinformowania o wynikach konsultacji społecznych,
6)
osobę odpowiedzialną za przygotowanie oraz opracowanie wyników konsultacji
społecznych.
Organy Gminy nie są związane wynikiem konsultacji, jednak w miarę moŜliwości powinny
brać go pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.

§4.
Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w sprawach waŜnych dla Gminy mogą
wystąpić do organów Gminy:
1) radni Gminy Ustka w liczbie co najmniej pięciu,
2) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 50 osób posiadających czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy,
3) sołectwo, na podstawie uchwały zebrania wiejskiego.
Wniosek powinien zawierać:
1) określenie zagadnienia do poddania konsultacjom społecznym,
2) uzasadnienie celowości przeprowadzenia konsultacji społecznych,
3) czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych,
4) propozycję zasięgu terytorialnego konsultacji społecznych,
5) propozycję formy przeprowadzenia konsultacji społecznych,
6) wykaz osób popierających wniosek zawierającą ich imiona, nazwiska, numery
PESEL i własnoręczne podpisy.
7) wskazanie pełnomocnika grupy mieszkańców,
8) w przypadku radnych – wskazanego radnego do konsultacji, w przypadku sołectwa –
sołtysa.
O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji właściwy organ informuje w
terminie nie dłuŜszym niŜ 2 miesiące od daty otrzymania wniosku z zastrzeŜeniem ust.4.
W przypadku odmowy przeprowadzenia konsultacji informacja powinna zawierać
uzasadnienie decyzji.
Wniosek o przeprowadzenia konsultacji, który nie został przyjęty moŜe być ponowiony w
tej samej sprawie dopiero po upływie co najmniej 6 miesięcy od podjęcia odmownej
decyzji.

§5.
W konsultacjach mogą uczestniczyć:
1)
mieszkańcy gminy, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy,
2)
mieszkańcy określonej części Gminy, jeŜeli sprawa dotyczy obszaru tej części Gminy,
posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy,
3)
określona grupa społeczno-zawodowa mieszkańców, organizacja pozarządowa, jeŜeli
sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców.

§6.
1. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zawierające termin, miejsce, przedmiot, zasięg
oraz formę konsultacji podaje Wójt Gminy Ustka, do publicznej wiadomości na tablicy
informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Ustka oraz w zaleŜności od potrzeb na
sołeckich tablicach informacyjnych, tablicach informacyjnych gminnych jednostek
organizacyjnych lub przesyła organizacjom pozarządowym (jeŜeli przedmiotem
konsultacji są sprawy dot. danej grupy społeczno-zawodowej), na co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem konsultacji.
2. JeŜeli treść materiału poddawanego konsultacjom jest krótka w Ogłoszeniu
o konsultacjach Wójt podaje jego projekt lub propozycje rozwiązań.
3. Ogłoszenie o konsultacjach oraz treść materiału poddawanego konsultacjom Wójt podaje
do wiadomości takŜe na stronie internetowej.

§7.
1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w następujących formach:
1) protokołowanego zebrania z mieszkańcami, zwoływanymi specjalnie w tym celu lub
zebrania wiejskiego zwoływanego w trybie określonym w statutach poszczególnych
sołectw,
2) ankietowego badania opinii mieszkańców przeprowadzonego w Urzędzie Gminy,
3) sondaŜy internetowych.
2. Wyboru form konsultacji społecznych w zaleŜności od potrzeb wynikających z zaistnienia
okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, kaŜdorazowo dokonywać będzie
organ zarządzający konsultacje.
3. MoŜliwe jest łączenie form prowadzenia konsultacji społecznych.
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§8.
Zebrania, o których mowa w §7 ust.1 pkt 1 prowadzi Przewodniczący Rady, Wójt lub
osoba przez nich upowaŜniona w zaleŜności od tego, jaki organ konsultacje zarządził.
Podczas zebrania konsultowane zagadnienia moŜe być poddawane pod głosowanie.
Z zebrania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących
udział.
Zebranie konsultacyjne jest waŜne bez względu na liczbę przybyłych mieszkańców.
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§9.
Konsultacje społeczne w formie ankietowego badania opinii mieszkańców, prowadzone
będą wśród mieszkańców w Urzędzie Gminy w wyznaczonym miejscu Urzędu, lub
organizacji społecznych (przekazanie treści konsultowanego zagadnienia i ankiet do
wypełnienia) oraz przy pomocy strony internetowej Gminy (z moŜliwością pobrania
ankiety lub przesłania drogą elektroniczną), w okresie co najmniej 14 dni od ogłoszenia
konsultacji i podania treści konsultowanego zagadnienia.
Opracowanie wyników konsultacji i przedłoŜenie ich Wójtowi oraz przekazanie do
publicznej wiadomości mieszkańców na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie
internetowej Gminy oraz organizacji pozarządowej, winno nastąpić w terminie 30 dni od
zakończenia konsultacji.

§10.
Konsultacje społeczne w formie sondaŜy internetowych prowadzone będą poprzez:
1) opublikowanie na stronie internetowej Gminy informacji dotyczącej danego
rozwiązania objętego konsultacjami społecznymi, łącznie z jego projektem,
2) rozesłanie pocztą elektroniczną projektu rozwiązań w sprawie objętej konsultacjami
społecznymi do organizacji pozarządowych,
3) umoŜliwienie odpowiadającym w sondaŜu wyboru jednej spośród trzech odpowiedzi
(„jestem za”, „jestem przeciw”, „nie mam zdania”).
Konsultacje określone w ust.1 nie mogą trwać krócej niŜ 14 dni.
Wyniki konsultacji naleŜy opracować w terminie do 30 dni od przeprowadzenia konsultacji
i przedłoŜyć je Wójtowi oraz przekazać do publicznej wiadomości mieszkańców na tablicy
informacyjnej Urzędu i stronie internetowej Gminy oraz organizacji pozarządowej.

§11.
Konsultacje społeczne uznaje się za waŜne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

§12.
Konsultacje społeczne powinny być w miarę moŜliwości poprzedzone akcją informacyjną,
prowadzoną przez:
1) ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz Sołectw,
2) stronę internetową Urzędu Gminy Ustka,
3) ogólnodostępne media lokalne,
4) inne sposoby, zapewniające szeroki dostęp społeczny.

§13.
Koszty konsultacji społecznych pokrywane są z budŜetu Gminy Ustka
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§14.
Wójt
Gminy
moŜe
powierzyć
przeprowadzenie
konsultacji
społecznych
wyspecjalizowanemu podmiotowi.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wójt dokonuje wyboru wyspecjalizowanego
podmiotu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących zamówień
publicznych.

§15.
Traci moc Uchwała Nr XVIII/192/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 roku.

§16.
Do konsultacji społecznych rozpoczętych przed wejściem niniejszej uchwały stosuje się przepisy
wskazane w § 15.

§17.
W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy, niniejszą uchwałę
stosuje się tylko w takim zakresie, w jakim zasady i tryb konsultacji nie zostały odmiennie
uregulowane w tej ustawie.

§18.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§19.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

