
UCHWAI-A NR XXXIII/3IO/13
RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z mieszkaricami miasta i gminy
Jgdrzej6w

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. z 2001r. Nr
142, poz. l59l zpo2n. zm.) Rada Miejska w JEdrzejowie uchwala, co nastgpuje:

$ l. W przypadkach przewidzianych ustawq lub w innych sprawach waznych dla gminy mogq byi
przeprowadzane konsultacje spoleczne z mieszkafcami miasta igminy Jqdrzej6w na zasadach iw trybie
ustalonym w n in iejszej  uchuale.

$ 2. l. InicjatywE przeprowadzenia konsultacji maj4:

l) Burmistrz Miasta Jqdrzejowa,

2) Radni Rady Miejskiej w Jgdrzejowie w liczbie co najmniej pigciu.

3) mieszkafcy gminy w liczbie co najmniej 100 os6b posiadajqcy czynne prawo wyborcze.

2. W konsultacjach mogq uczestniczy6:

l) wszyscy mieszkaricy gminy, jezeli sprawa dotyczy calej gminy,

2) okreSlona grupa mieszkaric6w, jeZeli sprawa dotyczy tej wlaSnie grupy,

3) przedstawiciele wnioskodawc6w,

4) inne zainteresowane podmioty.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien okreSlai:

l) przedmiot konsultacj i,

2) zasiEg tery torialny konsultacji.

3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgloszony przez mieszkafc6w, opr6cz \rymagafi
okreSlonych w ust. 3 powinien za:wieraf r6wnie2:

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzgdem Miejskim w Jgdrzejowie w sprawie
konsultacji wraz z pelnymi danymi (imig, nazwisko, adres, numer PESEL),

2) listg os6b popieraj4cych wniosek, zawierajqcq ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL
ipodpisy (co najmniej  100 os6b).

5. Burmistrz Miasta Jqdrzejowa rozpatruje wnioski uwzglgdniaj4c koszty proponowanej formy
konsultacji oraz wazno{t przedmiotu konsultacji dla spolecznoSci lokalnej. O negatywnym sposobie
rozpatrzenia wniosku Burmistrz informuje wnioskodawc6w na piSmie, w terminie nie dluZszym niZ
miesiqc od daty zlo2enia wniosku.

6. W przypadku odrzucenia wniosku puez Burmistrza Miasta Jgdrzejowa wnioskodawcom
przysluguje wniesienie skargi do Rady Miejskiej w Jgdrzejowie.

7. Wnioski niekompletne nie podlegajq rozpatrzeniu.

$ 3, I . Burmistrz Miasta Jgdrzejowa uruchamia konsultacje w drodze zarz4dzenia.
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2. Zarzqdzenie Burmistrza, o kt6rym mowa w ust. l, okreSla w szczeg6lnoSci:

l) cel konsultacj i,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczgcia i zakonczenia konsultacj i,

4) zasiEg tery torlaln; konsLrltacji.

5) fornrq przeprowadzenia konsultacj i,

6) grupg docelow4

7) spos6b poinformowania mieszkaric6w o trybie przeprowadzenia konsultacji,

8) okredlenie sposobu i trybu zglaszania opinii, uwag i propozycj i.

9) spos6b poinformowania o wynikach konsultacji,

l0) odpowiedzialnego za proces konsultacji.

$4, l. Konsultacje mog4 by6 prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostgpnych instrument6w
dialogu spolecznego, a w szcze96lnoSci:

l) za posrednictwem miejskiej platformy internetowej poSwigconej konsultacjom,

2) poprzez powolanie zespol6w roboczych skladaj4cych sig z przedstawicieli mieszkafc6w
i przedstawicieli Burmistrza Miasta JEdrzejowa,

3) popruez badania ankietowe,

4) poplzez sondaze internetowe,

5) w ramach otwartych spotkafi konsultacyjnych z mieszkalicami gminy.

2. Mozliwe jest lqczenie kilku form prowadzenia konsultacji.

g 5. l. Niezale2nie od wybranej formy konsultacji Urzqd Miejski w JEdrzejowie wprowadzi zakladkq
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej po6wigconq tematowi konsultacji.

2-W zaldadce, o kt6rej mowa w ust. 1 zamieszczane bQdqw szczeg6lnoSci:

l) informacje dotyczEce wszystkich zloaonych wniosk6w o przeprowadzenie konsultacji,

2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosk6w o przeprowadzenie konsultacji,

3) zarzqdzeniaBurmistrza Miasta JEdrzejowa dotycz4ce wszczgcia konsultacji,

4) wyja5nienia przedmiotu icelu konsultacji,

5) szczeg6lowe informacje o terminie, miejscu iformie prowadzonych konsultacji,

6) dokumenty zwi4zane z prowadzonymi konsultacjami, w tym: opracowania, projekty, wizualizacje
i inne materialy odnosz4ce siQ do tematu konsultacji, a w szczeg6lnoSci: raporly z przeprowadzonych
konsultacj i.

$ 6. l. Burmistrz Miasta Jgdrzejowa przedstawia mieszkafcom gminy wyniki konsultacji najp62niej
w ci4gu jednego miesi4ca od dnia zako6czenia konsultacji za poSrednictwem: lokalnych Srodk6w
m asowe go pnekazu, strony internetowej Biuletynu Infomacj i Pub I i cznej,

2.Wyniki konsultacji zawierayq zestawienie zgloszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska
Burm istrza odno(nie danej opini i .

$ 7. 1. Konsultacje sq wazne bez wzglgdu na iloSi os6b w nich uczestniczqcych.

2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagg, nie jest jednak wi424cy dla organ6w gminy
Jgdrzej6w, podejmuj4cych rozstrzygniQcia w sprawach objgtych konsultacjami.
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$ 8. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta JQdrzejowa'

$ g. Uchwala r.vchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowyn

Wojew6dztwa SwiqtokrzYskiego.

Przewodnicz4cy Rady
Miejskiej w Jqdrzej owie

mgr Pawel
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Uzasadn ien ie

zgodnie zart.sa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. z200lt. Nr 142' poz.

$ST i poZ". zm.) w wyiadkach przewidzianych ustaw4- oraz waznych dla gminy' a takZe w celu

poznaniaopinii mieszkafi6w, co d-o sposobu roztrzygnigcia danej sprawy mog4 by6 prz. eprowadzone

Lonsultacje spole czne z mieszkahcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji oke6la rada

gminy na podstawie podj€tej uchwaty'

Niniejsza uchwala spelnia zatem wymogi okreslone przez ustawodawcg,dlatego tez podjecie

uchwaly jest zasadne.
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