UCHWAŁA NR XXIX/339/2017
RADY GMINY BARTOSZYCE
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Bartoszyce
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bartoszyce,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kosakowski

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/339/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 września 2017 r.
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI
GMINY BARTOSZYCE
§ 1. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Bartoszyce przeprowadza się:
1) w przypadkach przewidzianych ustawą;
2) w innych ważnych dla gminy sprawach.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag mieszkańców w sprawie będącej
przedmiotem konsultacji.
§ 2. 1. Organem właściwym do przeprowadzenia konsultacji na terenie gminy Bartoszyce jest Wójt Gminy.
2. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami podejmuje Wójt w drodze
zarządzenia.
3. Zarządzenie o którym mowa w ust. 2 określa m.in:
1) cel i przedmiot konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formę przeprowadzenia konsultacji,
4) zasięg terytorialny konsultacji,
5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
4. Zarządzenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, na
stronie Internetowej Urzędu Gminy Bartoszyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
1) gminny,
2) lokalny – dotyczy mieszkańców określonego terytorium,
3) środowiskowy – dotyczący określonych grup np. społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych itp.
działających na terenie gminy.
§ 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach, w zależności od przedmiotu konsultacji są wszyscy
mieszkańcy gminy, lub o ile konsultacje dotyczą określonej części gminy, mieszkańcy tej części gminy.
§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy:
1) Rady Gminy Bartoszyce,
2) Wójta Gminy Bartoszyce,
3) mieszkańców gminy Bartoszyce w liczbie co najmniej 50 osób.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) cel i przedmiot konsultacji,
2) termin i zakres terytorialny konsultacji,
3) formę konsultacji
4) uzasadnienie,
5) wskazanie osoby lub osób upoważnionych do kontaktu z organem gminy Bartoszyce z podaniem
niezbędnych danych teleadresowych,

6) listę osób pełnoletnich stale zamieszkałych na terenie gminy popierających wniosek ze wskazaniem
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz własnoręcznego podpisu.
3. Wójt dokonuje formalnej oceny złożonego wniosku w terminie 30 dni, licząc od dnia jego złożenia.
4. W przypadku stwierdzenia braków wzywa do uzupełnienia w terminie 7 dni, a w przypadku
nie uzupełnienia wniosku w określonym terminie, pozostawia go bez rozpatrzenia informując o tym
wnioskodawcę.
§ 6. 1. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
3) wyborze jednego z proponowanych rozwiązań.
2. Konsultacje mogą mieć formę:
1) ankiet skierowanych do mieszkańców gminy Bartoszyce,
2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.
3. Wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb każdorazowo dokonuje Wójt Gminy.
4. Informacje o konsultacjach Wójt Gminy publikuje na stronie internetowej Urzędu oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej oraz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bartoszyce.
§ 7. 1. Wójt Gminy może powierzyć przeprowadzenie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym
podmiotom profesjonalnie zajmującym się badaniem opinii publicznej.
2. Realizacja konsultacji społecznych wymagających specjalistycznej wiedzy, odbywać się może
z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.
§ 8. Konsultacje w formie ankiety prowadzone są przez opublikowanie treści ankiety:
1) na stronie internetowej Urzędu,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bartoszyce.
§ 9. 1. Zawiadomienie o konsultacjach w formie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, umieszcza się:
1) na stronie internetowej Urzędu,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bartoszyce,
w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed datą spotkania.
2. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wyniki konsultacji, do którego dołącza się listę
obecności osób biorących udział w spotkaniu.
§ 10. 1. Konsultacje przeprowadza komisja konsultacyjna powołana przez Wójta.
2. Komisja konsultacyjna w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji przedstawia Wójtowi Gminy
zbiorcze wyniki konsultacji.
§ 11. 1. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów Gminy
Bartoszyce, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawie objętej konsultacjami.
2. Wójt Gminy przedstawia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od komisji konsultacyjnej wyników
konsultacji społecznych:
1) Radzie Gminy na najbliższej po przeprowadzeniu konsultacji sesji
2) mieszkańcom Gminy Bartoszyce:
a) na stronie internetowej Urzędu,
b) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu.
3. Wynik konsultacji może być również przekazany do prasy lokalnej.
§ 12. 1. Wójt zapewnia niezbędne do przeprowadzenia konsultacji warunki organizacyjno- techniczne.
2. Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy.

