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UCHWAŁA NR IX/46/11
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice. 

Na podstawie art.5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, 
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 
134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy 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 i Radzie Gminy. 

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

4. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasadę pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji i jawności. 

§ 2. Konsultacje mogą być prowadzone: 

a) z inicjatywy własnej Wójta Gminy Komprachcice, 

b) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, 

c) na wniosek co najmniej 10 radnych, 

d) na wniosek co najmniej 100 mieszkańców Gminy Komprachcice, posiadających czynne prawo wyborcze 
w wyborach samorządowych. 

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

a) przedmiot konsultacji, 

b) propozycję terminu konsultacji, 

c) propozycję formy konsultacji, 

d) propozycję miejsca przeprowadzenia konsultacji, 

e) uzasadnienie. 

2. Propozycje dotyczące terminu, formy i miejsca przeprowadzenia konsultacji wskazane we wniosku osób 
wymienionych w § 2 lit. b, c i d nie są wiążące dla Wójta Gminy Komprachcice. 

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

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

b) listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą zawierającą następujące dane wnioskodawców: imię 
i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, podpis oraz oświadczenie osób popierających wniosek o ogłoszenie 
konsultacji, stanowiące zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do złożenia 
wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm. ). 
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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 ciągu 14 dni od daty 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 dnia 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 przeprowadzane wyłącznie w jednej z następujących form: 

a) dyskusja publiczna, 

b) badanie opinii mieszkańców, 

c) środowiskowe zebrania przedstawicieli organizacji pozarządowych, społecznych, naukowych, zawodowych 
działających na terenie Gminy Komprachcice. 

2. Do udziału w konsultacjach społecznych mogą zostać powołane zespoły ekspertów. 

3. Zespół ekspertów może zostać powołany przez Wójta Gminy Komprachcice na wniosek wnioskodawców. 

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

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

6. Konsultacje społeczne mogą się odbywać zarówno w dni powszednie jak i w soboty. W przypadku, gdy 
konsultacje odbywają się w dni powszednie, godziny ich rozpoczęcia będą wyznaczane nie wcześniej niż na 
godzinę 17.00 chyba, że organizacja pracy Urzędu na to nie pozwala. 

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

a) na stronie internetowej www.komprachcice.pl, 

b) informacja na tablicach ogłoszeniowych, 

c) ulotki informujące o konsultacjach społecznych dostępne w sekretariacie Urzędu, 

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

2. Wnioskodawca konsultacji może zaproponować projekt plakatu. 

3. Wnioskodawca konsultacji i Wójt Gminy Komprachcice mogą dodatkowo informować mieszkańców 
o konsultacjach społecznych, także w innej formie, np. poprzez informację przekazywaną podczas imprez 
masowych organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Gminy w Komprachcicach. 

4. Jeżeli na zakończenie konsultacji społecznych planowane jest przeprowadzenie ankiety, w zawiadomieniach 
o konsultacjach społecznych powinna znaleźć się informacja o tym, że mieszkańcy Gminy Komprachcice proszeni 
są o przyniesienie dowodu osobistego. 

5. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych jest ogłaszana w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
terminem ich rozpoczęcia. 

§ 7. 1. W przypadku gdy konsultacje społeczne przewidują głosowanie poprzez wypełnienie anonimowej 
ankiety, to prawo jej wypełnienia przysługuje jedynie mieszkańcom Gminy Komprachcice, którzy okazali dowód 
tożsamości. 

2. Ankieta powinna zawierać także opcję do zaznaczenia: Żadne z powyższych rozwiązań” lub „ Wstrzymuję 
się od zabrania głosu”, stosownie do przedmiotu konsultacji. 

3. Liczenie głosów w ankiecie jest jawne i odbywa się zaraz po zakończeniu konsultacji. 

4. Każdy z uczestników konsultacji społecznych może uczestniczyć w liczeniu głosów jako obserwator. 
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5. Za liczenie głosów w ankiecie odpowiedzialny jest zespół powołany do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. 

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

§ 9. Informacja o wynikach konsultacji społecznych podawana jest w terminie 14 dni od daty ich zakończenia 
na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.komprachcice.pl , w formie ustnej lub pisemnej Radzie Gminy 
Komprachcice. 

§ 10. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne, bez względu na liczbę osób biorących w nich udział, jeżeli 
zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych. 

§ 11. Wójt Gminy Komprachcice prowadzi ewidencję przeprowadzonych konsultacji. 

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

§ 13. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Wencel


