Projekt złożony przez
Burmistrza Miasta Koła

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Koło
Na podstawie art. 5a ust. 2 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Koło w brzmieniu wskazanym poniżej.
2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miejskiej Koło przeprowadza się w sprawach,
w których ich przeprowadzenie nakazują przepisy prawa lub w innych sprawach ważnych dla Gminy.
3. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Koło przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag
i propozycji mieszkańców w przedmiocie poddanym konsultacjom.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Miasta Koła, Rady Miejskiej oraz na pisemny
wniosek złożony Burmistrzowi Miasta Koła przez:
1) jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Koło;
2) grupę co najmniej 50 mieszkańców Gminy Miejskiej Koło.
§ 3. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy, w tym wskazanie osoby
wnioskodawców oraz adres do korespondencji;

albo

osób

uprawnionych

do

reprezentowania

2) cel i przedmiot konsultacji;
3) wskazanie obszaru Gminy, którego dotyczą konsultacje;
4) propozycję terminu konsultacji;
5) formę konsultacji;
6) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji;
7) listę poparcia co najmniej 50 mieszkańców w sytuacji określonej w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych musi zostać zgłoszony w wersji papierowej.
3. Kompletny wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, spełniający wymogi określone
w ust. 1 rozpatrywany jest przez Burmistrza Miasta Koła nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia.
4. Lista poparcia wskazana w §3 ust. 1 pkt 7 zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, własnoręczny
podpis.
5. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku
wskazując mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni. Wniosek nie uzupełniony w wyznaczonym terminie
pozostawia się bez rozpatrzenia i zwraca wnioskodawcy.
6. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji, Burmistrz Miasta Koła informuje
wnioskodawcę, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia.
§ 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby będące mieszkańcami Gminy
Miejskiej Koło.
§ 5. 1. Konsultacje społeczne mogą polegać na wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej
przedmiotem konsultacji, udzielaniu odpowiedzi na podstawie pytań lub wskazaniu jednego
z zaproponowanych rozwiązań.
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2. Konsultacje społeczne mogą mieć formę:
1) ankiet skierowanych do mieszkańców i przez nich wypełnianych;
2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, z których sporządza się protokół;
3) zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym.
3. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
1) otwarty – skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Miejskiej Koło;
2) zamknięty – skierowany do wybranej grupy osób, określonej ze względu na rolę społeczną lub miejsce
zamieszkania.
§ 6. 1. Rozstrzygnięcie o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji każdorazowo podejmuje Burmistrz
Miasta Koła w drodze zarządzenia, zapewniając jednocześnie opiekę merytoryczną i organizacyjną nad ich
przebiegiem oraz bezstronny sposób ich przeprowadzenia.
2. Burmistrz Miasta Koła może zlecić przeprowadzenie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym
podmiotom, a w przypadku konsultacji wymagających specjalistycznej wiedzy, przeprowadzenie konsultacji
może odbyć się z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.
3. Zarządzenie
w szczególności:

Burmistrza

Miasta

Koła

w przedmiocie

przeprowadzenia

konsultacji

zawiera

1) przedmiot, cel i uzasadnienie konsultacji oraz podstawę prawną ich rozpoczęcia jeżeli jest wymagana
przepisami prawa;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) formę przeprowadzenia konsultacji;
4) wskazanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji.
§ 7. 1. Konsultacje społeczne powinny trwać nie krócej niż 14 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach, okres trwania konsultacji, o którym mowa w ust. 1, może zostać
skrócony, przy czym o przyczynach skrócenia Burmistrz informuje w zarządzeniu o którym mowa w § 6 ust. 3.
3. Zarządzenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych publikuje się na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Kole, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole.
§ 8. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Miejskiej Koło,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§ 9. 1. Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do wyznaczonej przez Burmistrza
Miasta Koła komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Kole lub powołanego zespołu ds. konsultacji
społecznych.
2. Wyznaczona przez Burmistrza Miasta Koła, komórka organizacyjna lub powołany zespół ds. konsultacji
społecznych rozpatruje zgłoszone opinie i uwagi z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących
przedmiotu konsultacji, przekazując propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi
Miasta Koła.
3. Wyniki konsultacji zawierające zbiorcze zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, zamieszcza się na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR...........................
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia .....................2020 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej
Koło
Projekt uchwały w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Miejskiej Koło jest aktem prawa miejscowego tworzonym na podstawie art. 5a 1 i 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.2020, poz. 713), który stanowi:
1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być
przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy (…).
Przedstawiona procedura w formie uchwały Rady Miejskiej w Kole wypełnia ten obowiązek,
określając zasady i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Koło.
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały uważam za zasadne.
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