
UCHWAŁA Nr V/37/2019 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

 

z dnia 15 marca 2019 r. 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Widuchowa. 

 
 

Na podstawie art. 5a ust. 2 w zw. z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, 

poz.2500) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Widuchowa. 

2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Widuchowa przeprowadza 

się w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy 

Widuchowa. 

3. Szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. z 2018 r. poz.650, poz. 723, 

poz. 1365, z 2019 r. poz. 37), w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji, 

określa odrębna uchwała. 

4. Celem konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Widuchowa jest zebranie opinii,  

wniosków, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie poddanej konsultacjom. 

 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Widuchowa; 

2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Widuchowa; 

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Widuchowa; 

4) mieszkańcach - należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące w granicach 

administracyjnych Gminy Widuchowa; 

5) konsultacjach – należy przez to rozumieć konsultacje społeczne przeprowadzane 

na podstawie niniejszej uchwały; 

6) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych; 

7) spotkaniach – należy przez to rozumieć spotkania z mieszkańcami w celu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych. 

 

 

§ 3. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg: 

1) ogólnogminny – dotyczący spraw istotnych dla mieszkańców całej Gminy; 

2) lokalny – dotyczący spraw istotnych dla mieszkańców określonej części Gminy, np.sołectwa 

lub kilku sołectw; 

3) środowiskowy – dotyczący spraw istotnych dla określonej grupy mieszkańców, 

w szczególności organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. 

 

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się w szczególności w formie: 



1) otwartych spotkań z mieszkańcami lub grupą mieszkańców, których dotyczy przedmiot 

konsultacji; 

2) badania ankietowego umożliwiającego zebranie opinii dotyczących przedmiotu konsultacji 

z wykorzystaniem przygotowanych w tym celu wzorów kwestionariuszy; 

3) badania opinii mieszkańców na temat projektu aktu prawa miejscowego, projektu 

dokumentu lub założeń do projektu dokumentu poprzez zamieszczenie ich treści na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji 

Publicznej, a następnie przyjmowanie opinii, wniosków i uwag złożonych w formie 

pisemnej do Referatu Organizacyjnego lub przesłanych za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej lub drogą elektroniczną na formularzu udostępnionym w Urzędzie Gminy 

oraz zamieszczonym na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej; 

4) innych formach uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji. 

2. Wyboru formy konsultacji każdorazowo dokonuje Wójt. 

3. Dopuszczalne jest łączenie kilku form przeprowadzania konsultacji. 

 

 

§ 5.1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić: 

1) Rada Gminy; 

2) mieszkańcy Gminy w liczbie co najmniej 150, w przypadku konsultacji, o których mowa 

w § 3 pkt 1; 

3) grupa co najmniej 20 % mieszkańców danego obszaru Gminy, w przypadku konsultacji, 

o których mowa w § 3 pkt 2; 

4) grupa co najmniej 20 osób reprezentujących określoną grupę mieszkańców, w przypadku 

konsultacji, o których mowa w § 3 pkt 3.  

2. Wójt może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy. 

 

 

§ 6. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składany jest do Wójta. 

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1) określenie przedmiotu konsultacji; 

2) proponowany termin i zasięg konsultacji; 

3) proponowaną formę konsultacji; 

4) uzasadnienie z określeniem celu konsultacji; 

5) imię, nazwisko i adres osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawców 

oraz jej podpis. 

3. Do wniosku złożonego przez mieszkańców dołącza się  listę osób popierających 

wniosek zawierającą: 

1) imię i nazwisko; 

2) adres zamieszkania; 

3) własnoręczny podpis. 

4. W nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy winno się znajdować określenie 

przedmiotu konsultacji.  

 

§ 7. 1. Wójt rozpatruje wniosek, o którym mowa w § 5 i § 6 w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku, uwzględniając cel i znaczenie społeczne przedmiotu konsultacji oraz 

racjonalność kosztów proponowanej formy konsultacji. 

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, Wójt wzywa wnioskodawcę 

do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku 

nieuzupełnienia wniosku zgodnie z wezwaniem, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.  



3. O przeprowadzeniu konsultacji bądź odmowie przeprowadzenia konsultacji rozstrzyga 

Wójt informując wnioskodawcę o sposobie realizacji wniosku. 

4.W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu konsultacji, Wójt wydaje zarządzenie, 

które określa w szczególności: 

1) cel i przedmiot konsultacji; 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

3) zasięg terytorialny oraz uczestników konsultacji; 

4) formę przeprowadzenia konsultacji; 

5) wzory formularzy i kwestionariuszy niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji; 

6) osobę odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie 

wyników konsultacji. 

5. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 4 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez 

rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach, umieszczenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Widuchowa, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej. W przypadku konsultacji o zasięgu lokalnym, zarządzenie podlega 

rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach, których dotyczą konsultacje. 

6. W zależności od potrzeb zarządzenie, o którym mowa w ust.4 może być zamieszczone 

w prasie lokalnej. 

 

 

§ 8. 1. Spotkania z mieszkańcami lub grupą mieszkańców prowadzi Wójt 

lub upoważniona przez niego osoba. 

2. O spotkaniu zawiadamia się mieszkańców na 7 dni przed terminem spotkania, 

zamieszczając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa, na tablicach 

ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, których dotyczą konsultacje,   na stronie internetowej 

Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

3. Podczas spotkania konsultowane zagadnienie może być poddawane pod głosowanie. 

4. Ze spotkania sporządza się protokół, który odzwierciedla jego przebieg, 

a w szczególności zawiera: 

1) miejsce i datę spotkania; 

2) przedmiot konsultacji; 

3) przebieg dyskusji; 

4) zgłaszane wnioski i podjęte ustalenia; 

5) wyniki konsultacji. 

       5. Do protokołu dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu 

zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz czytelny podpis.  

      6. Spotkanie z mieszkańcami jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim 

mieszkańców. 

    

§ 9. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie, zawierające 

co najmniej informacje o: 

1) przedmiocie i celu konsultacji; 

2) liczbie uczestników konsultacji; 

3) przebiegu i zastosowanych formach konsultacji; 

4) zgłoszonych opiniach, wnioskach i uwagach; 

5) rozstrzygnięciach lub rekomendowanych kierunkach działań, kwestiach wymagających 

dalszego rozstrzygnięcia. 

2. Sprawozdanie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa, 

na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, których dotyczą konsultacje,   na stronie 



internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia konsultacji. 

 

 

§ 10. Wójt może zlecić przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanemu podmiotowi 

zajmującemu się konsultacjami społecznymi. 

 

 

§ 11. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów 

Gminy podejmujących rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.  

 

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/37/2019 

  Rady Gminy Widuchowa 

  z dnia 15 marca 2019 r. 

 

Przepis art.5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, 

iż w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą 

być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Art. 5a ust.2 wyżej 

cytowanej ustawy precyzuje zaś, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.  

Niniejsza uchwała jest aktem prawa miejscowego, ustanawionym przez radę gminy 

w formie uchwały. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo 

stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.  

Zadaniem uchwały jest określenie i usystematyzowanie sposobu i formy 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Widuchowa, które 

są swoistym dialogiem władz samorządowych z mieszkańcami Gminy oraz podstawową 

formą zasięgania opinii mieszkańców w sprawach dla nich istotnych. Dzięki temu władze 

samorządowe podejmując decyzje publiczne mają większą wiedzę na temat ich społecznych 

uwarunkowań, przewidywanych skutków i ich społecznego odbioru. Zebranie opinii 

mieszkańców pozwala wypracować lepsze rozwiązania, bardziej użyteczne z punktu widzenia 

mieszkańców i przez nich akceptowane.  

 Podjęcie niniejszej uchwały gwarantować będzie, iż w sytuacji wymagającej 

przeprowadzenia konsultacji, odbywać się one będą w oparciu o ujednolicone i znane 

wszystkim mieszkańcom zasady, w wiadomym trybie.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


