
UCHWAŁA NR 167/XVIII/2016
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych na terenie Gminy Czerwonak

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1484 ze zmianami) oraz art. 5a, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 380/XLV/2014 Rady Gminy Czerwonak dnia 17 kwietnia 
2014r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Czerwonak (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014r., poz.3056).

2. Ogłoszenie tekstu jednolitego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie obwieszczenia stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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OBWIESZCZENIE 

RADY GMINY CZERWONAK 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych na terenie gminy Czerwonak 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1484 ze zmianami) ogłasza się w 

załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr 380/XLV/2014 Rady Gminy 

Czerwonak z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych na terenie gminy Czerwonak (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014r., poz.3056) z 

uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr 37/V/2015 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 lutego 2015r. zmieniającą uchwałę w 

sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Czerwonak (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 1487). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje: 

1) § 2 uchwały Nr 37/V/2015 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 lutego 2015r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Czerwonak 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 1487), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.”; 

2) § 3 uchwały Nr 37/V/2015 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 lutego 2015r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Czerwonak 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 1487), który stanowi: 

„§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”, 

Załącznik do Uchwały Nr 167/XVIII/2016

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 25 lutego 2016 r.
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Gminy Czerwonak 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych na terenie gminy Czerwonak 

UCHWAŁA NR 380/XLV/2014 

RADY GMINY Czerwonak 

z dnia 17 kwietnia 2014 r. 

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy 

Czerwonak 

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 

2015 r. poz. 1515 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 

1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Czerwonak, 

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czerwonak, 

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Czerwonak, 

4) Osiedlu i Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Gminy Czerwonak. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza z mieszkańcami Gminy, gdy wymagają tego przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy. 

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu: 

1) poznania opinii mieszkańców o poddawanej konsultacji sprawie; 

2) akceptacji dla projektowanych rozwiązań; 

3) budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Konsultacje mogą polegać na: 

1) przedstawieniu opinii, uwag lub propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji; 

2) wybraniu jednego z zaproponowanych rozwiązań. 

3. Konsultacje mogą mieć zasięg: 

1) obejmujący obszar całej Gminy; 

2) lokalny - dotyczący mieszkańców konkretnego Osiedla lub Sołectwa; 

3) środowiskowy – dotyczący określonych środowisk społecznych lub zawodowych. 

4. Konsultacje mogą odbywać się w szczególności w formie: 

1) debat obywatelskich z grupami mieszkańców, przedstawicielami Osiedli lub Sołectw; 

2) opinii, uwag, propozycji przekazywanych pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem; 

3) posiedzeń tematycznych mieszkańców z komisjami merytorycznymi Rady; 

4) badań sondażowych i ankietowych. 
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5.
1) 

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy, zamieszkujący na jej obszarze, 

którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat, z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Wyniki konsultacji nie wiążą organów Gminy. 

7.
2) 

W konsultacjach dotyczących budżetu obywatelskiego mają prawo brać udział mieszkańcy 

Gminy, zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 15 lat. 

§ 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Wójt lub Rada w formie uchwały. 

2. Zarządzenie Wójta lub uchwała Rady w sprawie przeprowadzania konsultacji winny być 

ogłoszone nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia i zawierać następujące 

informacje: 

1) przedmiot oraz formę konsultacji; 

2) zasięg terytorialny oraz osoby uprawnione do udziału; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

4) sposób oraz tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji; 

5) termin i miejsce wyłożenia lub podania do publicznej wiadomości materiałów dotyczących 

przedmiotu konsultacji oraz udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii; 

6) osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji. 

3. Organ Gminy może powołać komisję do przygotowania lub przygotowania i przeprowadzenia 

konsultacji. 

§ 5. 1. Wójt przeprowadza konsultacje w sprawach ważnych dla rozwoju Gminy dotyczących: 

1) strategii rozwoju Gminy: 

2) zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy. 

2. Wójt może przeprowadzić konsultacje w innych ważnych sprawach w szczególności 

obejmujących: 

1) programy strategiczne dotyczące kwestii społecznych; 

2) inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji z udziałem środków budżetu Gminy; 

3) projekt budżetu Gminy. 

3. Konsultacje przeprowadza się również na wniosek: 

1) co najmniej 250 mieszkańców Gminy, uprawnionych do brania udziału w konsultacjach, jeżeli 

mają one mieć zasięg obejmujący obszar całej Gminy; 

2) co najmniej 1/20 mieszkańców obszaru objętego konsultacjami, uprawnionych do brania udziału 

w konsultacjach, jeżeli mają one mieć zasięg lokalny lub środowiskowy. 

4. Ilość uprawnionych mieszkańców ustala się na dzień 31 grudnia poprzedzającego roku 

kalendarzowego. 

5. Wniosek mieszkańców, o którym mowa w ust. 3 składa się do Przewodniczącego Rady i 

powinien zawierać przynajmniej: 

                                                      
1) 

Zmieniony przez § 1, pkt 1 uchwały nr 37/V/2015 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 lutego 2015r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy 

Czerwonak (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 1487) zmieniający niniejszą uchwałę z dniem 

12.03.2015r. 
2) 

Zmieniony przez  § 1, pkt 2 uchwały nr 37/V/2015 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 lutego 2015r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy 

Czerwonak (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 1487) zmieniający niniejszą uchwałę z dniem 

12.03.2015r. 
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1) opis przedmiotu konsultacji wraz z uzasadnieniem; 

2) listę wnioskodawców (zawierającą imiona i nazwiska, PESEL, adresy zamieszkania, czytelne 

podpisy) wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej wszystkich wnioskodawców. 

6. Przed rozpatrzeniem wniosku, o którym mowa w ust. 3 Przewodniczący Rady występuje do 

Wójta o niezwłoczne, najpóźniej w terminie 14 dni, sprawdzenie listy wnioskodawców. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości danych, Przewodniczący Rady zwraca wniosek wnioskodawcom 

celem uzupełnienia. 

§ 6. 1. Zarządzenie Wójta lub uchwałę Rady w sprawie konsultacji umieszcza się na stronie 

internetowej Gminy i ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. O wynikach konsultacji Wójt informuje na oficjalnej stronie internetowej Gminy w terminie 14 

dni od daty ich zakończenia. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak. 

§ 8. Traci moc uchwała nr 134/XX/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19.01.2004 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czerwonak. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie

uchwały Rady Gminy Czerwonak

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych na terenie gminy Czerwonak

Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1484 ze zmianami), teksty jednolite aktów normatywnych
innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego. Tekst jednolity ogłasza się w
formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono, nie rzadziej niż
raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany.

W uchwale w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy
Czerwonak wprowadzona została w lutym 2015r. zmiana mająca na celu umożliwienie głosowania w
konsultacjach dotyczących budżetu obywatelskiego mieszkańcom, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji
mają ukończone 15 lat. Mając na uwadze powyższe, niezbędnym jest ogłoszenie tekstu jednolitego
przedmiotowej uchwały.
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