
PRoJEKT

UCHWAŁ.A NR

RADY GM!NY TARNOW OPOLSKI
z dnia 2OL7 r.

w sprawie okreŚlenia zasad itrybu przeprowadzania konsultacjispołecznych z mieszkańcami
Gminy Tarnów Opolski

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2oL7 r. poz.
1875), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§1.
1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnów

Opolskiw sprawach:
1) w których przepisy prawa wskazują przeprowadzenie konsultacji;
2) innych ważnych d|a Gminy Tarnów Opolski ijej mieszkańców.

2. Sprawami ważnymi dla Gminy Tarnów Opolski są w szczególności inicjatywy i dzialania mające
istotne znaczenie dla rozwoju i Życia jej mieszkańców,

§2,
1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców w

sprawie podda nej konsultacji.
2. W konsultacjach społecznych mogą brać udział:

1) mieszkańcy Gminy Tarnów Opolski;
2) organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Tarnów opolski w zakresie ich

działa lności statutowej.

§3.
1. Konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane w taki sposób, by umożliwić biorącym udział

w konsultacjach dogłębne zrozumienie tematu oraz by wszystkie zainteresowane osoby mogły
wyrazić swoją opinię w zakresie przedmiotu konsultacji.

Ż. Konsultacje społeczne przeprowadza się w oparciu o zasadę pomocniczości, suwerenności,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§4,
Konsultacje społeczne mogą być prowadzone:

1) z inicjatywy własnej Wójta Gminy Tarnów Opolski;
2) na wniosek grupy co najmniej 8 radnych;
3) na wniosek grupy co najmniej 300 mieszkańców Gminy Tarnów Opolski.

§5.
Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składany jest do Wójta Gminy Tarnów opolski i
powinien zawierać:

1) określenie przedmiotu konsultacji;
2) propozycję terminu konsultacji;
3) propozycję formy konsultacji;
4| propozycję miejsca przeprowadzenia konsultacji;
5) uzasadnienie.

§6.
7. Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszonego z inicjatywy mieszkańców

na leży ponadto dołączyć:
1) listę osób upoważnionych do kontaktów w imieniu inicjatorów z podaniem niezbędnych

da nych telead resowych;



t.

2| listę osób popierających inicjatywę zawierającą następujące dane wnioskodawców: imię,
nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis.

2. WÓjt Gminy Tarnów Opolski dokonuje formalnej oceny złożonego wniosku w terminie 14 dni, licząc
od dnia jego złożenia. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do uzupełnienia w
terminie 7 dni, a w przypadku nieuzupełnienia wniosku w określonym terminie, pozostawia go bez
rozpatrzenia informując o tym wnioskodawcę.

§7.
1. konsultacje społeczne mogą być przeprowadzane w następujących formach:

1) wyłożenia do publicznego wglądu na okres od 7 do 30 dni projektu wymagającego
konsultacji z określeniem terminu na składanie wniosków, uwag iopinii mieszkańców;

2) zebrań mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy;
3) zebrań z grupami mieszkańców, których przedmiotowa sprawa dotyczy;
4) zebrań w lokalnych środowiskach spolecznych i zawodovvych;
5) imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

2, Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach,
zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

3. Decyzję o wyborze miejsca, terminu iformy przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy
Tarnów Opolski w drodze zarządzenia,

4. konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone łącznie w różnych formach.
5. WÓjt Gminy Tarnów Opolski może zlecić przeprowadzenie konsultacji społecznych

wyspecjalizowa nem u podmiotowi.

§8.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych jest zamieszczane w Biuletynie lnformacji Publicznej i na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie:
1) w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji w przypadku, kiedy

konsultacje są prowadzone w formie określonej w § 7 ust. 1 pkt 2) - a);
2) w dniu rozpoczęcia konsultacji w przypadku, kiedy konsultacje są prowadzone w formie

określonej w § 7 ust. 1 pkt 1) i 5) oraz ust.2.
W zależnoŚci od potrzeb, ogłoszenie może być zamieszczone również w prasie lokalnej. Ewentualny
Projekt aktu do konsultacji umieszcza się w Biuletynie lnformacji Publicznej łącznie z ogłoszeniem.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych określa co najmniej:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) formę konsultacji;
4) miejsce konsultacji - w przypadku formy określonej w § 6 ust. 1 pkt 1;
5) uzasadnienie.

§9,
Konsultacje społeczne w formie zebrania opinii, uwag i propozycji drogą korespondencyjną
tradycyjną lub elektroniczną w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie
będącej przedmiotem konsultacji, polegają na opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Tarnowie Opolskim i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie formularza zgłoszenia opinii.
Wypełnione formularze będą składane w terminie określonym w zarządzeniu, o którym mowa § 7
ust. 3 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, przesyłane drogą listowną na adres Urzędu lub na
adres mailowy.

§ 10.
Konsultacje społeczne w formie otwartego spotkania umożliwiającego wyrażenia opinii oraz
składanie propozycji i opinii do protokołu zebrań z mieszkańcami przeprowadza Wójt Gminy
Tarnów Opolski lub osoba przez niego upoważniona, Wójt Gminy Tarnów opolski informuje
mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem konsultacji io możliwych rozwiązaniach,
Mieszkańcy wyrażają stanowisko w przedmiocie konsultacji w głosowaniu tajnym bądź jawnym.
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3. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół, który powinien odzwierciedlać przebieg
konsultacji,

4. Do protokołu dołącza się:
a) wYniki glosowania w sprawie przedmiotu konsultacji, z wyszczególnieniem liczby głosów,,za",

przeciw" i,,wstrzymujących się";
b) listę mieszkańców bądź ich pełnomocników, z wyszczególnieniem imion, nazwisk, adresu

zamieszkania i podpisu.
5. SPotkania konsultacyjne odbywają się w dni powszednie. W przypadku, gdy konsultacje odbywają

się w dni robocze od poniedziałku do piątku, godziny ich rozpoczęcia będą wyznaczane nie
wczeŚniej niż na godzinę 16:00 chyba, że organizacja pracy Urzędu Gminy na to nie pozwala,

§ 11.
1. lnformacja o wynikach konsultacji społecznych podawana jest nie później niż w ciągu 14 dni od ich

zakończenia na stronie internetowej www.tarnowopolski.pl oraz przedstawiana jest Radnym Rady
Gminy Tarnów Opolski na najbliższej sesji.

2. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział, jeśli
zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 12.
WYniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące, chyba że przepisy
stanowią inaczej.

§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 14.
Traci moc uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski nr Uchwała NrXX/I26/O4 z dnia 16 września 2Oo4 r. w
sPrawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tarnów opolski

§ 15.
Uchwała wchodziw Życie po upływie 14 dniod dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

uzasadnienie



Możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych wprost wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8
marca ].990 roku o samorządzie gminnym. Art, 5a ust. 2 tejże ustawy zobowiązuje do przyjęcia
procedury obejmującej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w formie uchwaĘ
rady gminy. Przedstawiona procedura w formie UchwaĘ Rady Gminy Tarnów Opolski wypełnia ten
obowiązek, okreŚlając zasady i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski.
Dotychczas funkcjonująca uchwała w niewystarczający sposób regulowała zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji min. niejednoznacznie określała tematykę podlegającą konsultacji.
Przedstawiony projekt uchwały umożliwi przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawach
ważnych dla Gminy Tanów Opolski.
Podjęcie Uchwały będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej
przeprowadzenia konsultacji społecznych, odbywać się one będą w oparciu o znane wszystkim
mieszkańcom zasady iw wiadomym trybie.


