
UCHWAŁA NR VI.22.2019
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami  Gminy 
Komprachcice

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, 
poz. 1349 i poz. 1432, poz. 2500) Rada Gminy Komprachcice, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji społecznych są sprawy ważne dla mieszkańców Gminy Komprachcice oraz 
sprawy przewidziane ustawami.

2. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Komprachcice w danej kwestii 
i przedstawienie jej Wójtowi Gminy Komprachcice i Radzie Gminy Komprachcice.

3. Konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom 
dogłębne zrozumienie tematu oraz by wszystkie zainteresowane osoby mogły wyrazić swoją opinię w zakresie 
przedmiotu konsultacji.

§ 2. Konsultacje mogą być prowadzone:

1) z inicjatywy własnej Wójta Gminy Komprachcice;

2) na wniosek co najmniej 10 radnych;

3) na wniosek co najmniej 50 mieszkańców Gminy Komprachcice.

§ 3. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać:

1) przedmiot konsultacji;

2) propozycję terminu konsultacji;

3) propozycję formy konsultacji;

4) propozycję miejsca przeprowadzenia konsultacji;

5) uzasadnienie.

2. Propozycje dotyczące terminu, formy i miejsca przeprowadzenia konsultacji  społecznych, wskazane we 
wniosku osób wymienionych w § 2 pkt 2 – 3 nie są wiążące dla Wójta Gminy Komprachcice.

§ 4. 1. Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych, zgłoszonego z inicjatywy mieszkańców 
Gminy Komprachcice należy dołączyć:

1) listę osób upoważnionych do kontaktów w imieniu inicjatorów (adres do korespondencji, telefon lub 
elektroniczną skrzynkę adresową e-mail);

2) ) listę osób popierających inicjatywę, zawierającą następujące dane wnioskodawców: imię i nazwisko, 
adres zamieszkania.

2. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, zgłoszony z inicjatywy mieszkańców, 
nie spełnia wymogów formalno-prawnych, Wójt Gminy Komprachcice pisemnie informuje o tym fakcie osoby 
upoważnione, wskazane we wniosku do kontaktu w imieniu inicjatorów, w terminie 14 dni od dnia złożenia 
wniosku, podając uzasadnienie.

3. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych spełnia wymogi formalno-prawne, Wójt 
Gminy Komprachcice ogłasza konsultacje społeczne najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku, informując 
o tym osoby upoważnione wskazane we wniosku do kontaktu w imieniu inicjatorów.

4. Decyzję o wyborze miejsca, terminu i formy przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy 
Komprachcice.

§ 5. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone co najmniej w jednej z następujących form:

1) dyskusji publicznej;
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2) bezpośrednich zebrań z mieszkańcami Gminy Komprachcice;

3) badań ankietowych z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanych ankiet lub kwestionariuszy;

4) komunikacji elektronicznej poprzez stronę internetową Gminy Komprachcice;

5) zgłoszenia uwag na piśmie.

2. Formułę dyskusji publicznej może zaproponować wnioskodawca. Wójt Gminy Komprachcice nie jest 
związany propozycją wnioskodawcy.

3. Dyskusja publiczna może być połączona z warsztatami projektowymi, mającymi na celu umożliwienie 
mieszkańcom Gminy Komprachcice dogłębne zrozumienie tematu i możliwych rozwiązań.

4. Konsultacje społeczne mogą się odbywać zarówno w dni powszednie jak i w soboty.

§ 6. 1. Po zarządzeniu konsultacji społecznych Wójt Gminy Komprachcice informuje o nich mieszkańców 
Gminy Komprachcice w jednej lub kilku z następujących form:

1) na stronie internetowej Gminy Komprachcice;

2) zawiadomienia na tablicach ogłoszeniowych;

3) ulotki informujące o konsultacjach społecznych dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy Komprachcice;

4) komunikat prasowy do mediów z informacją o konsultacjach społecznych.

2. Wnioskodawca konsultacji może zaproponować projekt plakatu.

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych jest ogłaszana w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 
terminem ich rozpoczęcia.

§ 7. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów, a dyskusja publiczna może 
być nagrywana.

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji społecznych podawana jest w terminie 14 dni od daty ich 
zakończenia na stronie internetowej Gminy Komprachcice.

§ 9. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne, bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

§ 10. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba że ustawa 
stanowi inaczej.

§ 11. . Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są 
z budżetu Gminy Komprachcice.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 13. Traci moc uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szopa
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