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UCHWAŁA NR XXVII/158/13
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 30 października 2013r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Maszewo
Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Maszewo, zwanymi dalej: „mieszkańcami”, przeprowadza się:
1) w przypadkach przewidzianych ustawą, 2) w innych sprawach ważnych dla gminy. Ważną sprawą dla gminy
jest sprawa dotycząca ogółu lub znacznej części jej mieszkańców, a także dotycząca tylko jednej grupy
mieszkańców, np. sołectwa,
§ 2. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić: 1) komisja Rady Gminy
Maszewo, 2) grupa radnych w liczbie co najmniej 5 osób, 3) mieszkańcy (przynajmniej 20% mieszkańców
gminy lub 20% mieszkańców sołectw albo sołectwa – jeśli ważna sprawa dotyczy odpowiednio tylko tych
sołectw lub tylko tego sołectwa), 4) Wójt Gminy Maszewo, zwany dalej „Wójtem”,
2. Wniosek powinien zawierać: 1) termin i zakres terytorialny konsultacji, 2) formę konsultacji,
3) zestawienie kosztów proponowanej konsultacji, 4) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać
osiągnięty,
3. Wniosek spełniający wymogi określone w § 2 ust. 2 jest rozpatrywany przez Wójta w terminie 30 dni,
licząc od dnia złożenia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
4. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w § 2 ust. 2 powinien zawierać: 1) wskazanie
osoby (osób) upoważnionej(ych) do kontaktów w imieniu mieszkańców z podaniem niezbędnych danych
teleadresowych, 2) listę osób pełnoletnich popierających wniosek, w liczbie nie mniejszej niż określonej w § 2
ust. 1 pkt 3, zawierającą: imię, nazwisko, adres i podpis,
§ 3. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy
Maszewo.
§ 4. 1. Konsultacje są przeprowadzane w celu poznania opinii mieszkańców o sprawie poddanej
konsultacjom.
2. Konsultacje mogą polegać na: 1) rozesłaniu ankiety (zapytania) do uprawnionych mieszkańców,
zawierającego problematykę objętą przedmiotem konsultacji; pouczenia dotyczące sposobu wypełniania oraz
przekazywania ankiet, 2) wyrażenia opinii i złożeniu uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,
3) bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami, 4) spotkaniach z Radami Sołeckimi,
3. Konsultacje mogą być przeprowadzone na zebraniach wiejskich.
4. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia, chyba
że przepisy szczególne stanowią inaczej.
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§ 5. Badanie ankietowe: 1) Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza
ankietowego prowadzone są poprzez: a) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Maszewie, zwanego dalej „Urzędem”, b) umieszczenie w holu Urzędu skrzynki na skargi i wnioski oraz
wyłożenie obok niej formularzy ankiety, 2) Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie
przeprowadzenia konsultacji oraz adres, na który można nadsyłać wypełnione formularze. 3) Wójt jest
obowiązany do informowania mieszkańców o celu przeprowadzenia badania opinii mieszkańców
z wykorzystaniem formularza ankietowego. 4) Wójt może zlecić przeprowadzenie konsultacji
z wykorzystaniem formularza ankietowego wyspecjalizowanemu podmiotowi, profesjonalnie zajmującemu się
badaniem opinii publicznej.
§ 6. 1. Zebranie – bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami zwołuje Wójt.
2. Ogłoszenie o zebraniu dokonuje się co najmniej na 7 dni przed jego terminem poprzez: 1) umieszczenie
obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, 2) umieszczenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń we wsiach
sołeckich w zależności od terenu objętego konsultacjami,
3. Ogłoszenie o zebraniu powinno zawierać: l) określenie przedmiotu konsultacji, 2) miejsce, dzień
i godzinę rozpoczęcia zebrania, 3) informację, że może być wyznaczony drugi termin zebrania co najmniej pół
godziny po upływie pierwszego,
§ 7. l. Zebranie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 osób uprawnionych do udziału
w zebraniu.
2. W razie, gdy zebranie jest nieważne z przyczyn określonych w ust. l Wójt zwołuje zebranie w drugim
terminie co najmniej pół godziny po upływie pierwszego i jest ono ważne bez względu na liczbę uczestników
uprawnionych do udziału w zebraniu.
§ 8. 1. Zebranie otwiera i prowadzi Wójt lub jego upoważniony przedstawiciel.
2. Prowadzący zebranie informuje mieszkańców w sprawie będącej przedmiotem możliwych rozwiązań.
3. Po dyskusji, w ramach której mieszkańcy winni uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące konsultacji,
prowadzący zebranie informuje o sposobie przeprowadzenia głosowania.
4. Opinię w sprawie poddanej konsultacji mieszkańcy wyrażają zwykłą większością głosów.
§ 9. 1. Obsługę techniczną zebrania zapewnia Wójt.
2. Do obowiązków pracownika wykonującego obsługę techniczną należy w szczególności: 1) sporządzenie
listy obecności, 2) sprawdzenie, czy biorący udział w zebraniu są uprawnieni zgodnie z ustaleniami do wzięcia
udziału w konsultacjach, 3) spisanie protokołu,
3. Protokół powinien zawierać: 1) datę zebrania, 2) listę obecności, 3) stwierdzenie ważności zebrania,
4) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji, 5) wyniki przeprowadzonego głosowania, 6) podpis
przewodniczącego zebrania i protokolanta,
§ 10. 1. O wyniku konsultacji Wójt powiadamia inicjatora konsultacji oraz mieszkańców w sposób
zwyczajowo przyjęty.
2. Koszt przeprowadzenia konsultacji ponosi Gmina Maszewo.
3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Maszewo, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maszewo.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Marzanna Bronisława Zbierzak

