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Procedura konsultacji społecznych

Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Celem  konsultacji  społecznych  jest  informowanie  społeczności  lokalnej  o  planowanych 
zadaniach ważnych dla gminy, zapoznanie z dokumentacją oraz efektem wykonania zadań, a także 
poznanie opinii mieszkańców w sprawach objętych konsultacjami. Konsultacje przeprowadzane są 
również w celu pozyskania nowych rozwiązań i pomysłów bazujących na doświadczeniu i wiedzy 
różnych grup społecznych.
2. W konsultacjach mają prawo uczestniczyć stali mieszkańcy gminy Przywidz posiadający czynne 
prawo wyborcze zgodnie z  postanowieniami ordynacji  wyborczej  do rad gmin,  rad powiatów i 
samorządu województwa.
3. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów Gminy, 
chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 2

1. Konsultacje z mieszkańcami obowiązkowo przeprowadza się w sprawach:
1) Budżetu Gminy Przywidz
2) Programu Rozwoju Lokalnego
2.  Konsultacje  z  mieszkańcami  przeprowadza  się  także  nieobowiązkowo  w  innych  sprawach 
zgłaszanych przez mieszkańców w trybie niniejszej procedury.

§ 3

1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy Rady, Wójta lub na wniosek mieszkańców z 
zastrzeżeniem pkt.2
2. Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:
1) przedmiot konsultacji ze wskazaniem formy konsultacji
2) dane personalne osoby upoważnionej do kontaktów w imieniu mieszkańców
3)  lista  osób  popierających  wniosek,  w  liczbie  nie  mniejszej  niż  10%  mieszkańców  danego 
sołectwa, osiedla, wsi lub gminy, w zależności od obszaru, jakiego dotyczy wskazany przedmiot 
konsultacji. Lista powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, PESEL i podpis.

§ 4

1. Konsultacje społeczne przeprowadzane są w dwóch formach obowiązkowych:
1) zebrania z mieszkańcami
2) badanie ankietowe dotyczące opinii mieszkańców
2. Oprócz wyżej wymienionych form udostępnia się mieszkańcom gminy możliwość wyrażenia 
swoich opinii i sugestii także poprzez:
1) skrzynkę na wnioski i uwagi,
2) sondę internetową



§ 5

1. Etapy konsultacji społecznych
a) opublikowanie informacji o uruchomieniu procesu konsultacji społecznych,
b) udostępnienie dokumentów do wglądu,
c) uwzględnienie ewentualnych uwag i wniosków

§ 6

1.  Ogłoszenia  o  wyłożeniu  dokumentów  do  wglądu  i  zaproszenia  na  spotkania  lub  zebrania 
umieszcza się:
1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
2) na stronie internetowej gminy,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej
4) na tablicach ogłoszeń w ogólnodostępnych miejscach.
2. Badanie ankietowe przeprowadzane jest poprzez:
1) zamieszczenie formularza ankiety na stronie internetowej gminy
2) udostępnienie ankiety w Urzędzie.

Postanowienia końcowe

§ 7

1. Konsultacje przeprowadza Wójt, zapewniając przy tym obsługę organizacyjną i finansową.
2. Wójt w drodze zarządzenia określi:
1) przedmiot konsultacji,
2) formę i terminy przeprowadzenia konsultacji,
3) zasięg terytorialny,
4) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,
5) sposób uwzględniania uwag i wniosków.
3. Wójt podaje do publicznej wiadomości wyniki z przeprowadzonych konsultacji poprzez:
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
2) na stronie internetowej gminy
3) w Biuletynie Informacji Publicznej


