RADAGMINY

UCHWALA NR XV1/118/2020
RADY GMINY W LIPNIKU

w Lipniku
woj. świętokrzyskie

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipnik

Na podstawie art. Sa ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późno zm.) uchwala się, co następuje:
.

§ l. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Lipnik mogą być przeprowadzone
ustawą oraz innych sprawach ważnych dla Gminy z inicjatywy:

w wypadkach

gminnym

(t.j.

przewidzianych

a) Wójta Gminy Lipnik,
b) Rady Gminy w Lipniku,
c) grupy co najmniej

15 mieszkańców

Gminy Lipnik.

2. Konsultacje
przeprowadza
się w celu poznania opinii mieszkańców
na temat zagadnień poddanych
konsultacjom, pozyskania informacji, sugestii czy propozycji co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy bądź zebrania
uwag i wniosków na temat poddanych konsultacjom projektów aktów prawnych.
3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy. Opinie i uwagi
zgłoszone przez mieszkańców w wyniku konsultacji powinny być jednak brane pod uwagę przy rozstrzygnięciach
podejmowanych w sprawach stanowiących przedmiot konsultacji.
4. Konsultacje
powinny
być przeprowadzone
w miarę możliwości,
na etapie tworzenia
założeń do
konsultowanego
projektu lub prac nad wstępną jego wersją, a w przypadku inwestycji na etapie przygotowań do jej
rozpoczęcia.

§ 2. 1. Wniosek o przeprowadzenie
a) przedmiot

i cel konsultacji

b) proponowany

konsultacji

powinien określać:

wraz z uzasadnieniem,

termin i zakres konsultacji,

c) formę przeprowadzenia

konsultacji.

2. Wniosek zgłaszany
przez grupę mieszkańców
powiruen zawierać w szczególności
wskazanie
upoważnionych
do kontaktów w imieniu grupy mieszkańców
oraz liczbę mieszkańców
Gminy Lipnik,
popiera wniosek.

osób
która

3. Jeżeli wniosek grupy mieszkańców nie spełnia wymogów formalnych, Wójt Gminy Lipnik, w terminie 7 dni
od dnia jego złożenia, wzywa osoby upoważnione
do kontaktu, do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
4. Wezwanie

musi zawierać wskazanie

braków formalnych

5. Wniosek, którego braki formalne nie zostały uzupełnione

§ 3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

konsultacji

wniosku.
w terminie, pozostawia

podejmuje

Wójt Gminy

§ 4. Konsultacje, w zależności od sytuacji, mogą być przeprowadzone
jeżeli dotyczą spraw istotnych dla mieszkańców określonej części gminy.
§ 5. Konsultacje

się bez rozpatrzenia.

Lipnik w formie zarządzenia,

na obszarze całej gminy lub jej części,

mogą polegać na:

1) wyrażeniu

opinii lub zgłoszeniu

2) udzieleniu

odpowiedzi

uwag i wniosków

konsultacji;

na pytanie;

3) wskazaniu jednego z zaproponowanych

§ 6. 1. W zależności
wymienionych form:

w sprawie będącej przedmiotem

od potrzeb,
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przeprowadza

się z wykorzystaniem,

co najmniej jednej

z niżej
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1) zbierania uwag na piśmie oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
2) ankiet wypełnianych przez mieszkańców
dedykowanej strony internetowej,

gminy, w tym ankiet przeprowadzanych

za pośrednictwem

3) otwartych spotkań z mieszkańcami,
4) głosowania w sposób tradycyjny lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.
3. Z otwartych spotkań z mieszkańcami sporządza się protokoły, do których dołącza się listę obecności osób
biorących udział w spotkaniach. W przypadku pozostałych form prowadzenia konsultacji sporządza się
sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.
4. Wybór sposobu przeprowadzenia konsultacji należy do Wójta Gminy w Lipniku.
§ 7. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.
§ 8. Po zakończeniu konsultacji sporządza się informacje odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich
wynik. Informację podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipnik
nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Województwa Świętokrzyskiego.

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy

~Stanisław Mazur
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