
UCHWAŁA NR XIII/80/2019
RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2019r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta 

i Gminy Pilica

Na podstawie art. 5a ust.2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz.506, t.j.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Zmienia się § 2 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do uchwały Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy  z dnia 
31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica, w sposób następujący:

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych może nastąpić:

1) z inicjatywy własnej Burmistrza,

2) na wniosek radnych Miasta i Gminy Pilica,

3) na wniosek sołtysów i członków rad sołeckich,

4) na wniosek organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Pilica w zakresie ich 
działalności statutowej;

5) na wniosek mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze zamieszkujących obszar, który ma 
zostać objęty konsultacjami w liczbie co najmniej 10 %;

2. Wniosek wskazany w ust. 1 pkt 2-5 składany jest do Burmistrza.

2. Ustala się tekst jednolity Załącznika nr 1, o którym mowa w ust. 1 powyżej - Zasady i tryb przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica, o treści załączonej do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy

Barbara Przybylik
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Załącznik do uchwały Nr XIII/80/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 24 września 2019 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica

§ 1. 

1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla Miasta i Gminy Pilica mogą być 
przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej 
uchwale.

2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie 
poddanej konsultacji.

3. W konsultacjach mogą brać udział:

1) mieszkańcy Miasta i Gminy,

2) organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Pilica w zakresie ich działalności 
statutowej.

4. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem jednej lub kilku z niżej podanych form:

1) otwartego spotkania z mieszkańcami lub grupą mieszkańców,

2) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag,

3) przyjmowania opinii i wniosków, w tym ankiety w formie papierowej i elektronicznej.

§ 2. 

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych może nastąpić:

1) z inicjatywy własnej Burmistrza,

2) na wniosek radnych Miasta i Gminy Pilica,

3) na wniosek sołtysów i członków rad sołeckich,

4) na wniosek organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Pilica w zakresie ich 
działalności statutowej;

5) na wniosek mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze zamieszkujących obszar, który 
ma zostać objęty konsultacjami w liczbie co najmniej 10 %;

2. Wniosek wskazany w ust. 1 pkt 2-5 składany jest do Burmistrza.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznej powinien zawierać:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin i zakres konsultacji,

3) formę konsultacji,

4) uzasadnienie, z określeniem celu jaki ma być osiągnięty.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszony przez mieszkańców gminy, powinien zawierać 
również wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w sprawie konsultacji wraz 
z pełnymi danymi, oraz liczbę mieszkańców popierających wniosek.

5. Jeśli wniosek grupy mieszkańców nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrz, w terminie 7 dni od dnia jego 
złożenia, wzywa osoby upoważnione we wniosku do kontaktów, do uzupełnienia braków formalnych wniosku, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W razie 
nieuzupełnienia braków wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
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6. Burmistrz rozpatruje wnioski uwzględniając koszty konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla 
społeczności gminnej. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz informuje wnioskodawców na piśmie, 
w terminie nie dłuższym niż w 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 3. 

1. Burmistrz podejmuje decyzje w formie zarządzenia określając:

1) cel i przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, miejsce ich przeprowadzenia oraz zasięg,

3) formę przeprowadzenia konsultacji.

2. Zarzadzenie Burmistrza podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu 
i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

3. Czas trwania konsultacji wynosi co najmniej 7 dni.

§ 4. 

1. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację o przedmiocie, formie, terminie, osobach i organizacjach 
uczestniczących w konsultacjach oraz opiniach, uwagach i propozycjach zgłoszonych w toku konsultacji.

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób i organizacji, jeżeli zostały 
przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale.

3. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące, o ile przepisy prawa 
nie stanowią inaczej.

4. Informację z przebiegu konsultacji umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 
14 dni od zakończenia konsultacji.
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