UCHWAŁA NR XLV/295/2010
RADY GMINY PARCHOWO
z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Parchowo.
Na podstawie art. 5a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007
roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111, z
2008 roku Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr
28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675)
uchwala, co następuje:
§ 1.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Parchowo,
określa się w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Strojk

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 5a. ust.1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy rada gminy w przypadkach
przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla gminy może przeprowadzać
konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy na zasadach i w trybie, jakie zostaną uchwalone
przez radę gminy.

Załącznik do uchwały Nr XLV/295/2010
Rady Gminy Parchowo z dnia
10 listopada 2010 roku
PROCEDURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Niniejsza procedura określa znaczenie konsultacji społecznych w procesie decyzyjnym władz
gminy, wskazuje zagadnienia, które poddane zostaną obowiązkowym konsultacjom w Gminie
Parchowo oraz określa formy tych konsultacji.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Cel konsultacji społecznych.
Konsultacje społeczne prowadzone są w celu zebrania opinii i pozyskania dodatkowych
informacji, doświadczeń, sugestii mieszkańców w sprawach szczególnie ważnych dla gminy.
Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami mogą być założenia do projektów
uchwał lub projekty uchwał.
Zasady przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
§ 2.
W konsultacjach społecznych mieszkańcy gminy wypowiadają swoje opinie w sprawach,
które:
1) określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
2) dotyczą zagadnień bądź decyzji ważnych dla gminy, a w szczególności:
a/ planu zagospodarowania przestrzennego,
b/ zmiany planu sieci szkół,
c/ planu rozwoju lokalnego,
d/ programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 3.
W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć:
- wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej gminy,
- mieszkańcy określonej części obszaru gminy, jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców
tej części gminy,
- określona grupa mieszkańców gminy, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców.
§ 4.
1. Wójt Gminy w drodze wydanego przez siebie zarządzenia uruchamia proces konsultacji
społecznych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Konsultacje społeczne zarządza Wójt Gminy:
- na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Gminy,
- na wniosek mieszkańców gminy,
- z własnej inicjatywy.
3. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa:
1/ cel konsultacji społecznych,
2/ przedmiot konsultacji społecznych,
3/ czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych,
4/ zasięg terytorialny konsultacji społecznych,
5/ formę przeprowadzenia konsultacji społecznych,

6/ osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji społecznych.
§ 5.
1. Zgodnie z § 4 grupa mieszkańców gminy może wystąpić do Wójta Gminy z wnioskiem o
przeprowadzenie konsultacji społecznych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać propozycje:
1/ przedmiotu konsultacji społecznych,
2/ czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych,
3/ zasięgu terytorialnego konsultacji społecznych,
4/ formy przeprowadzenia konsultacji społecznych,
5/ uzasadnienia celowości przeprowadzenia konsultacji.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien uzyskać poparcie co
najmniej 25 mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.
4. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinna zawierać:
- imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,
- adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania),
- nr ewidencyjny PESEL,
- podpis.
5. Grupę mieszkańców, o której mowa w ust. 1 reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na
liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych.
6. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od
daty jego wpływu do Wójta Gminy Parchowo.
7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.
§ 6.
1. Konsultacje przeprowadza się w trzech spośród następujących form:
1/ zapytania ankietowego przeprowadzonego w urzędzie oraz na głównej witrynie gminy:
www. parchowo.pl ,
2/ otwartych spotkań z mieszkańcami,
3/ zebrań przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy,
4/ biuletynu informacyjnego urzędu,
5/ skrzynki na uwagi i wnioski umieszczonych w budynku Urzędu Gminy.
.
Postanowienia końcowe.
§ 7.
1. Konsultacje przeprowadza Wójt Gminy zapewniając na ten cel niezbędne warunki
organizacyjno – techniczne.
2. Organ zarządzający przeprowadzenie konsultacji może zlecić ich przeprowadzenie
wyspecjalizowanemu podmiotowi, który profesjonalnie zajmuje się badaniem opinii
publicznej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wójt dokonuje wyboru wyspecjalizowanego
podmiotu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących
zamówień publicznych.
4. Organ przeprowadzający konsultacje (Wójt), w terminie 30 dni od dnia ich
zakończenia, podaje do publicznej wiadomości opinie i wnioski wynikające z
przeprowadzonych konsultacji na sesji Rady Gminy oraz poprzez zamieszczenie w
BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w Gminie.

