
UCHWAŁA NR XVIII/122/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żarów.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się na terenie Gminy Żarów: 

1) w sprawach ważnych dla Gminy Żarów;

2) w przypadku przewidzianym w przepisach prawa.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców na temat zagadnień poddanych 
konsultacjom, pozyskania informacji, sugestii czy propozycji co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy bądź zebrania 
uwag i wniosków na temat poddanych konsultacjom projektów aktów prawnych.

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy. Opinie i uwagi 
zgłoszone przez mieszkańców w wyniku konsultacji powinny być jednak brane pod uwagę przy podejmowaniu 
decyzji.

§ 2. 1. Konsultacje mogą zostać ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej Gminy, jeżeli przedmiot 
konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki. 

2. W konsultacjach udział mogą brać wyłącznie mieszkańcy Gminy posiadający czynne prawa wyborcze.

3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów lub osób biorących udział 
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale.

4. Konsultacje  trwają 14 dni od dnia ogłoszenia i mogą być przeprowadzane w formie:

1) ankiet z pytaniami lub propozycją wariantowych rozwiązań,

2) wyłożenia do publicznego wglądu dokumentu  z określeniem terminu i miejsca na składanie uwag, opinii 
i wniosków mieszkańców,

3) spotkań z mieszkańcami w zakresie tematu objętego konsultacjami, prowadzonych w sposób umożliwiający 
składanie uwag i wniosków do protokołu,

4) składania opinii, uwag lub odpowiedzi drogą elektroniczną,

5) publikacji tematu objętego konsultacjami w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z formularzem 
umożliwiającym wyrażenie opinii.

5. Możliwe jest stosowanie łączenia kilku form przeprowadzenia konsultacji.

§ 3. 1. Konsultacje zarządza Burmistrz określając: 

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę lub formy przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 2 ust. 4,

4) zasięg terytorialny.

2. Informację o przebiegu i wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy.

§ 4. Zasady przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi określa odrębna uchwała. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

Możliwość przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wynika z art. 5a ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.). Konsultacje społeczne
przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców gminy.

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych porządkuje między innymi kwestie
związane z udziałem mieszkańców Gminy Żarów w rozwiązywaniu ważnych lokalnych problemów. Daje też
gwarancję, że w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej konsultacji społecznych, będą one przeprowadzone
w oparciu o znane mieszkańcom zasady.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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