
UCHWAŁA NR XXII/253/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późń. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadza się w 
sprawach przewidzianych przepisami prawa oraz w sprawach ważnych dla Gminy.

2. Konsultacje z mieszkańcami Gminy mogą być przeprowadzone w szczególności w sprawach 
dotyczących:

1) tworzenia, łączenia i znoszenia jednostek podziału terytorialnego oraz zmiany ich granic;

2) tworzenia, łączenia i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz zmiany ich granic.

§ 2. 

1. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania do Burmistrza Gminy i Miasta o zarządzenie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Czerwionka-Leszczyny są:

1) Rada Miejska;

2) Rada Dzielnicy, Zebranie Mieszkańców lub Zebranie Wiejskie;

3) Mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 100 osób.

2. Burmistrz Gminy i Miasta może zarządzić konsultacje z własnej inicjatywy.

§ 3. 

W konsultacjach mogą uczestniczyć:

1) wszyscy mieszkańcy Gminy Czerwionka-Leszczyny, jeżeli sprawa dotyczy całej Gminy;

2) mieszkańcy określonej części Gminy (dzielnicy, sołectwa), w wypadkach prawem określonych.

§ 4. 

1. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji 
w drodze zarządzenia w którym określa:

1) cel i przedmiot konsultacji;

2) członków zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji, zwanego dalej Zespołem;

3) terminy rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

4) miejsce przeprowadzenia konsultacji;

5) zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacji;

6) formy przeprowadzenia konsultacji;

7) termin i formę przekazania informacji o wynikach konsultacji mieszkańcom Gminy.

2. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji co najmniej 
na 7 dni przed ich rozpoczęciem w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz 
poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz w jednostkach pomocniczych, 
chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, wówczas ogłoszenie następuje na ich podstawie.
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3. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawuje nadzór nad przebiegiem konsultacji 
oraz jest uprawniony:

1) zażądania od Zespołu udzielenia informacji i wyjaśnień lub przedłożenia stosownych dokumentów 
dotyczących przebiegu konsultacji;

2) zażądania dokonania przez Zespół określonych czynności związanych z przebiegiem konsultacji, 
w tym naprawienia stwierdzonych uchybień.

§ 5. 

1. Zespół zostaje powołany przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Zespół wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który organizuje i kieruje pracami 
Zespołu.

3. Do zadań Zespołu przeprowadzającego konsultacje społeczne należy:

1) udzielanie zainteresowanym niezbędnych informacji i wyjaśnień;

2) weryfikacja osób uprawnionych do udziału w konsultacjach;

3) podsumowanie wyników konsultacji;

4) sporządzenie końcowego pisemnego sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji.

§ 6. 

1. Konsultacje mogą zostać przeprowadzone w formie:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami we wszystkich lub wybranych dzielnicach i sołectwach;

2) wyłożenia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz siedzibach organów 
jednostek pomocniczych, których dotyczą konsultacje, dokumentacji sprawy poddanej konsultacjom;

3) informacji w prasie lokalnej wraz ze wskazaniem możliwości składania opinii;

4) badań ankietowych opinii mieszkańców.

2. Konsultacje społeczne mogą polegać na:

1) wyrażaniu opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania;

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

3. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dokonuje wyboru formy konsultacji społecznych 
w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności.

§ 7. 

1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

2. Wyniki konsultacji mają wyłącznie charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy 
chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.

3. Zespół przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i Radzie Miejskiej w 
Czerwionce-Leszczynach sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, niezwłocznie po ich 
zakończeniu.

4. Burmistrz Gminy i Miasta podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych w 
terminie do 14 dni od dnia zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w jednostkach pomocniczych

5. Z dniem ogłoszenia sprawozdania Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 8. 

W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzania konsultacji wynika z odrębnych przepisów prawa, 
niniejszą uchwałę stosuje się w takim zakresie, w jakim zasady i tryb konsultacji nie zostały odrębnie 
uregulowane w tych przepisach.
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§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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