UCHWAŁA Nr XLI/347/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Działdowo.
Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Działdowo;
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Działdowo;
3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Działdowo;
4) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przeprowadzenie konsultacji.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy lub na wniosek:
1) Rady,
2) Wójta,
3) grupy co najmniej 300 mieszkańców gminy Działdowo uprawnionych do głosowania,
4) sołectwa, poparty uprzednio przez grupę co najmniej 20% mieszkańców sołectwa uprawnionych do
głosowania.
2. Wniosek złożony przez podmioty o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 powinien zawierać:
1) przedmiot konsultacji,
2) uzasadnienie z określeniem celu konsultacji,
3) dane kontaktowe wnioskodawcy oraz wskazanie osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie złożonego
wniosku,
4) czytelny podpis osób składających wniosek,
5) w przypadku wniosków składanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, do wniosku należy
dołączyć listę osób popierających wniosek zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis
osoby popierającej wniosek.
3. Wójt rozpatruje wnioski złożone przez podmioty , o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 w terminie 14 dni od
daty złożenia wniosku, informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
4. Wniosek może być uwzględniony w całości, w części lub rozpatrzony odmownie.
5. Wnioski niekompletne powinny zostać uzupełnione w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do jego
uzupełnienia. Wnioski nieuzupełnione nie podlegają rozpatrzeniu.
6. O przeprowadzeniu konsultacji lub odmowie ich przeprowadzenia Wójt informuje wnioskodawcę w terminie
10 dni od daty rozpatrzenia wniosku.
§ 3. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:
1) otwartego spotkania z mieszkańcami,
2) umieszczenia materiałów do konsultacji na stronie internetowej Gminy oraz wyłożenia materiałów w siedzibie
Urzędu celem zbierania opinii, uwag i propozycji drogą elektroniczną lub na piśmie,
3) badań ankietowych, w tym z wykorzystaniem internetu,
4) innych uzasadnionych form zapewniających mieszkańcom Gminy szeroki dostęp do uczestnictwa w nich.
2. Wójt wydaje zarządzenie, w którym określa w szczególności:

1) przedmiot i cel konsultacji,
2) zasięg terytorialny konsultacji,
3) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) formę konsultacji,
3. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty - w terminie
nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.
4. Konsultacje trwają nie krócej niż 14 dni kalendarzowych.
§ 4. 1. W procesie konsultacji jego uczestnicy wyrażają swoje opinie, zgłaszają uwagi i propozycje co do
sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacjom.
2. Konsultacje wymagające specjalistycznej wiedzy mogą odbywać się z udziałem ekspertów lub firm
doradczych.
§ 5. Konsultacje w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego prowadzone
są poprzez:
1) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) umieszczenie w siedzibie Urzędu urny oraz wyłożenie obok niej formularzy ankiety.
§ 6. Wójt może zlecić przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanemu podmiotowi.
§ 7. 1. W terminie 21 dni od daty zakończenia konsultacji Wójt sporządza informację o przebiegu konsultacji
oraz ich wyniku.
2. Informacja jest publikowana na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 8. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.
2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów gminy podejmujących
rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.
§ 9. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXXII/254/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Działdowo.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
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