UCHWAŁA NR XXIX/216/2018
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Tłuchowo
Na podstawie art. 5a ust. 2, w związku z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2018 r.
poz. 994 ze zm.)
RADA GMINY
uchwala co następuje:
§ 1. Konsultacje społeczne na terenie gminy Tłuchowo przeprowadza się:
1) w przypadkach przewidzianych przepisami ustaw,
2) w sprawach szczególnie ważnych dla mieszkańców gminy.
§ 2. 1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i sugestii mieszkańców w sprawach szczególnie ważnych dla gminy,
2. Przedmiotem konsultacji mogą być założenia do projektów uchwał oraz projekty uchwał,
3. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy. Ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy, chyba że ustawa stanowi
inaczej.
§ 3. 1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć:
1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeśli sprawa dotyczy całej gminy,
2) mieszkańcy sołectwa, jeśli sprawa dotyczy sołectwa,
3) organizacje pozarządowe, jeśli sprawa dotyczy ich statutowej działalności.
§ 4. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust.1 określa się:
1) przedmiot konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia,
3) zasięg terytorialny,
4) formę konsultacji,
5) osobę lub komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników.
§ 5. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji może wystąpić:
1) Rada Gminy
2) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 50.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) proponowany przebieg konsultacji,
2) termin,
3) zasięg terytorialny,
4) formę konsultacji,
5) uzasadnienie, z określeniem celu przeprowadzenia.
3. Wniosek zgłoszony z inicjatywy grupy mieszkańców, o którym mowa w ust.2 pkt 2, powinien ponadto zawierać:
1) listę osób popierających, zamieszkałych na terenie gminy, wraz z ich podpisami,
2) wskazanie osoby (osób) upoważnionych reprezentowania grupy.
4. Wójt Gminy może przeprowadzić konsultacje społeczne z własnej inicjatywy.
§ 6. 1. Wniosek spełniający wymogi kreślone w §5 ust 1-3 rozpatrywany jest przez Wójta Gminy w terminie do 30 dni
licząc od dnia złożenia.
2. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, Wójt Gminy wzywa do uzupełnienia tych braków w terminie 7 dni od daty
powiadomienia o brakach.
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3. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia,
§ 7. W przypadku odmowy przeprowadzenia konsultacji społecznych wymagane jest uzasadnienie podjętej decyzji.
§ 8. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji na podstawie zarządzenia, o którym mowa w §4, podaje się do
publicznej wiadomości na co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.
2. Ogłoszenie umieszcza się na:
1) tablicach ogłoszeń,
2) stronie internetowej,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 9. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w jednej z następujących form:
1) otwarte spotkania, zebrania z mieszkańcami,
2) badanie opinii na podstawie wypełnionych ankiet, w tym ankiet elektronicznych.
2. Ostateczną decyzję o formie przeprowadzenie konsultacji podejmuje Wójt.
3. Możliwe jest łączenie form konsultacji.
§ 10. 1. Spotkania, o których mowa w §9 ust.1 pkt 1 prowadzi Wójt, lub wyznaczona przez niego osoba.
2. Podczas spotkania konsultowane zagadnienia mogą być poddawane pod głosowania.
3. Ze spotkania sporządza się protokół z dołączoną listą obecności.
§ 11. Konsultacje w formie ankiet, o których mowa w §9.1 pkt 2 mogą być przeprowadzone poprzez:
1) wyłożenie w Urzędzie Gminy Tłuchowo skrzynki wraz z formularzem ankiety,
2) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej,
3) zaproszenie do złożenia ankiety na podany adres e-mail.
§ 12. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.
§ 13. Koszty konsultacji ponosi gmina.
§ 14. 1. Wyniki konsultacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich
zakończenia.
2. Wójt Gminy wyniki konsultacji przedstawia również na najbliższej sesji Rady Gminy Tłuchowo
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tłuchowo.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wioletta Kuczmarska
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