
UCHWAŁA NR 200/XXXIV/2017
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Małkinia Górna.

Na podstawie art. 5 a ust. 2, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz.446) Rada Gminy  uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i zasady przeprowadzania konsultacji społecznych, zwanych dalej „konsultacjami” 
z mieszkańcami Gminy Małkinia Górna w przypadkach przewidzianych ustawą, a także w innych sprawach 
ważnych dla Gminy.

2. Celem konsultacji jest:

1) włączenie mieszkańców w proces zarządzania gminą,

2) wyrażenie przez mieszkańców opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

3) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań,

4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla Wójta.

§ 2. Konsultacje mogą być przeprowadzane:

1) z inicjatywy Wójta,

2) na wniosek grupy radnych co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady Gminy,

3) na wniosek grupy co najmniej 100 mieszkańców obszaru, którego dotyczą konsultacje.

§ 3. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Małkinia Górna.

2. Konsultacje uznawane są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących, jeżeli 
zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

1) bezpośrednich spotkaniach z uczestnikami konsultacji społecznych, prowadzonych w sposób umożliwiający 
składanie wniosków i uwag,

2) w formie ankiet, w tym ankiet internetowych,

3) poprzez formularze, w tym internetowe, umożliwiające wyrażenie opinii,

4) przez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych 
drogą elektroniczną,

5) przez przeprowadzenie badań w celu określenia preferencji społecznych.

2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1) gminny - dotyczący całego obszaru gminy,

2) lokalny - dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru gminy.

§ 5. 1. O przeprowadzeniu konsultacji każdorazowo decyduje Wójt Gminy Małkinia Górna w formie 
zarządzenia.

2. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji zawiera w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) uszczegółowienie formy konsultacji,

3) teren objęty konsultacjami i uprawnionych do udziału w konsultacjach,
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4) termin i miejsce: - wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji, - udzielania 
wyjaśnień i przyjmowania opinii.

5) wskazanie konkretnych czynności związanych z przeprowadzaniem konsultacji,

6) wskazanie szczegółowego sposobu postępowania przy przeprowadzaniu konsultacji,

7) wskazanie podmiotów realizujących czynności związane z przeprowadzeniem konsultacji.

§ 6. 1. Zarządzenie Wójta Gminy podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego rozplakatowanie na 
obszarze objętym konsultacjami i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.

2. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz poprzez rozplakatowanie na obszarze objętym 
konsultacjami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć
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Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z upowszechnienia konsultacji społecznych z mieszkańcami
jako formy udziału społeczności lokalnej przy podejmowaniu decyzji dotyczących ważnych dla niej spraw.

Wprowadzenie przedmiotowej uchwały jest ważnym krokiem na drodze budowania nowoczesnego
społeczeństwa obywatelskiego.

Uchwała stwarza mieszkańcom Gminy Małkinia Górna możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie
zwiększania i umacniania roli lokalnych społeczności.

Gminy Małkinia Górna nie  podejmowała dotychczas uchwały w tym zakresie.

Podjęcie powyższej uchwały uporządkuje sferę funkcjonowania samorządu, dając gwarancję, iż w przypadku
zaistnienia sytuacji wymagającej konsultacji społecznych, będą one przeprowadzane w oparciu o znane
mieszkańcom zasady.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami określają kto i w jaki sposób
przeprowadza konsultacje, a także zapewniają upublicznienie ich wyników.

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji ma na celu doskonalenie procesu decyzyjnego
i jakości świadczonych przez samorząd usług publicznych tak, by zapewnić możliwy konsensus oraz akceptację
mieszkańców w sprawach istotnych dla Gminy Małkinia Górna.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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