
UCHWAŁA NR V/26/15
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zaręby 
Kościelne.

Na podstawie art. 5a i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 
594, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zaręby 
Kościelne zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady

Jan Grabowski
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                                                                                                     Załącznik do  
                                                                                    Uchwały Nr V/26/15 

                                                                                                    Rady Gminy Zaręby Kościelne 
                                                                                             z dnia 11 marca 2015 roku 

 
 

 
 
Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zaręby Kościelne 
 

§ 1. 
 
W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach waŜnych dla gminy mogą 
być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy Zaręby Kościelne na zasadach i w 
trybie ustalonym w niniejszym załączniku do uchwały. 

 
§ 2. 

 
W konsultacjach mogą uczestniczyć: 

1) wszyscy mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze, jeŜeli sprawa dotyczy całej 
Gminy,  

2) określona grupa mieszkańców, jeŜeli sprawa dotyczy tej grupy, 
 

§ 3. 
 
Konsultacje przeprowadza się: 

1) z inicjatywy Wójta Gminy Zaręby Kościelne, 
2) z inicjatywy co najmniej 5 Radnych Rady Gminy Zaręby Kościelne, 
3) na wniosek mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 100 osób posiadających 

czynne prawo wyborcze lub 50% mieszkańców danego sołectwa. 
 

§ 4. 
 
Wniosek o  przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać: 

1) opis przedmiotu konsultacji, 
2) propozycje formy konsultacji, 
3) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji, 
4) wskazanie imienia i nazwiska osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej danych 

kontaktowych, 
5) wykaz osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji obejmujący 

następujące dane dotyczące tych osób: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres zamieszkania, 
c) własnoręczny podpis. 
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§ 5. 
 
Rada Gminy Zaręby Kościelne występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie 
uchwały, w której opisuje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia. 

 
§ 6. 

 
1. Wójt Gminy rozpatruje złoŜony wniosek w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia, 
uwzględniając koszty konsultacji oraz waŜność przedmiotu konsultacji dla społeczności 
lokalnej. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy, informuje wnioskodawców na 
piśmie, podając uzasadnienie. 
2. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. 

 
§ 7. 

 
Wójt Gminy inicjuje konsultacje w drodze zarządzenia, w którym określi czas i miejsce ich 
przeprowadzenia. 

§ 8. 
 
1. Konsultacje mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych 

instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności: 
1) za pośrednictwem strony internetowej www.zareby-kosc.pl, 
2) poprzez protokołowane otwarte spotkania z mieszkańcami gminy lub sołectw, 
3) w formie pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag, 
4) poprzez badania ankietowe, 
5) innych niŜ określone w pkt 1-4, wynikających ze specyfiki przedmiotu konsultacji. 

2. MoŜliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji. 
 

§ 9. 
 
1. Wójt Gminy przedstawia mieszkańcom gminy wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem: 

1) ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, 
2) strony internetowej Gminy. 

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem 
stanowiska Wójta Gminy odnośnie danej opinii. 

 
§ 10. 

 
1. Konsultacje są waŜne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących. 
2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiąŜący dla organów 
Gminy Zaręby Kościelne, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych 
konsultacjami. 
3. Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budŜetu Gminy Zaręby 
Kościelne. 
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