UCHWA£A NR XXVm/210/2017
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
7, dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Skoki

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2016, póz 446 ze zmianami), ucHwala siê co nastêpuje:
l. Ilekroæ w uchwale mowa jest o:
l) Radzie - nale¿y rozumieæ przez to Radê Miejsk¹ Gminy Skoki;
2) Biirmistrzu - nale¿y rozumieæ przez to Burmistrza Miasta i Gminy Skoki;
3) Gmmie - nale¿y rozumieæ przez to Gminê Skoki.
§ 2. Ustala siê zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy,
§ 3. Konsultacje z mieszkañcami Gminy przeprowadzane s¹ w celu:
l) w³óczenia mieszkañców w proces zarz¹dzania Gmin¹;
2) poznania opinii mieszkaAców o poddanej konsultacji sprawie;
3) budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego.
§ 4. Konsultacje maj¹ charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie wi¹¿¹ organów gminy, o ile
przepis prawa nie stanowi maczej.

§ 5. Konsultacje mog¹ polegaæ na:
l) wyra¿eniu opinii, z³o¿eniu uwag i propozycji do sprawy bêd¹cej przedmiotem konsultacji;
2) ^dzieleniu odpowiedzi na pytania;
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwi¹zañ.
§ 6. Konsultacje, w zale¿noœci od ich przedmiotu, mog¹ mieæ zasiêg:

l) gminny;
2) lokalny - dotycz¹cy mieszkañców wybranego terenu Gminy;
3) œrodowiskowy - dotycz¹cy mieszkañców reprezentuj¹cych okreœlone œrodowiska spo³eczne,
bran¿owe, zawodowe.

§7. l. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone z wykorzystaniem jednej lub kilim form,
w szczegóhioœci:
l) zebrania z mieszkañcami;
2) opinii przekazywanych pisemnie;
3) ankiet w formie papierowej, telefonicznej lub elektronicznej.
2. Dopuszcza siê inne formy konsultacji zapewniaj¹ce szeroki dostêp mieszkañców do udzia³u
w konsultacjach, zw³aszcza formy uwzglêdniaj¹ce ³i¿ycie narzêdzi informatycznych.
§ 8.0 przeprowadzeniu konsultacji decyduje Bumiistrz w formie zarz¹dzenia.
§ 9. l. Burmistrz zarz¹dza przeprowadzenie konsultacji w sprawach, w których
przeprowadzenie korLsultacji nakazuj¹ przepisy prawa.
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2. Burmistrz mo¿e ' zarz¹dziæ, zmlcjatywy w³asnej b¹dŸ na wtiiosek Rady, konsultacje
w sprawach wa¿nych dla Gminy.
§10. I. Zarz¹dzenie Burmistrza w sprawie przq?rowadzenia konsultacji, powinno byæ podane
do wiadomoœci publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjêty,
nie póŸniej ui¿ 7 dni przedi.planowanym termin.em konsultacji.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinno zawieraæ:
l) okreœlenie przedmiotu oraz formy konsultacji;
v-.

2) termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji;
3) osobê odpowiedzialn¹ za przeprowadzenie konsultacji.
11.0 wynikach konsultacji Burmistrz informuje mieszkañców wBm³etynie Informacji
Publicznej, w terminie 14 dni od dnia zakoñczenia konsultacji.
§ 12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§13. Traci moc Uchwa³a nr L/310/2006 Rady Miejsldej Gminy Skoki z dnia 29wrzeœttLa
2006 rolai w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Skoki.
§ 14. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady

Mie?Jsld^ Gmmy

^
Zbigniew K^jawa

^
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Uzasadnienie
s

do Uchwa³y nr XXVffl/210/2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki z daia 30 marca 2017r.

Zgodnie z art 5a ustawy z dm¹ 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gmmuym (tj. Dz.U. z 2016,
póz. 446 ze zmianami), w wypadkacli przewidzianych ustaw¹ oraz w innych sprawach wa¿nych
dla gminy mog¹ byæ przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkañcami gminy.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji okreœla uchwala rady gminy.
Zasady i tryb przeproWazania konsultacji z mieszkañcami Gminy Slcold, Rada Miejska Gminy
Skoki okreœli³a Uchwal¹ nr L/310/2006 z dnia 29 wrzeœnia 2006 roku. Od 2006 rolcu w zwi¹zku
z rozwojem infonnatyzacji pojawi³o si? wiele nowoczesnych fonn, które mog¹ byæ
wykorzystane do prowadzenia lconsultacjl. S¹ to formy u³atwiaj¹ce dostêp mieszkañców do
udzia³u w konsultacjach,
W zwi¹zku zpowyŸs2ym podjêcie nowej uchwa³y, usprawn^y¹cej proces prowadzenia
konsultacji Jest uzasadnione.
Burmistrz Miasta i Gminy
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