
UCHWAŁA NR XXX/192/2018
RADY GMINY OSIEK

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osiek.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze 
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Osiek, zwane dalej „konsultacjami”, przeprowadza się na zasadach 
i w trybie określonych niniejszą uchwałą.

§ 2. 

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

2. Konsultacje przeprowadza się dla obszaru całej gminy lub jej części.

3. Konsultacje mogą dotyczyć jednej bądź kilku spraw.

4. Wyniki konsultacji, poza przypadkami określonymi w ustawach, mają charakter opiniodawczy i nie są 
wiążące.

§ 3. 

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

1) bezpośrednich, protokołowanych spotkań, w trakcie których uczestnicy mają możliwość wyrażenia opinii, 
uwag i propozycji,

2) przyjmowania opinii, uwag i propozycji drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną,

3) wypełnianiu udostępnionych ankiet lub formularzy.

2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza 
formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 4. 

1. Przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Osiek określa Wójt Gminy 
Osiek w zarządzeniu.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust.1, podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo 
przyjęty, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem konsultacji.

§ 5. 

Konsultacje uważa się za przeprowadzone niezależnie od ilości mieszkańców biorących w nich udział.

§ 6. 

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół.

§ 7. 

Traci moc Uchwała Nr X/47/2007 Rady Gminy Osiek z dnia 21.08.2007 r. w sprawie określania zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osiek.

Id: 1B17636D-B947-4FE0-AAF1-E54E36D59392. Podpisany Strona 1



§ 8. 

Uchwała podlega podaniu do wiadomości mieszkańców gminy poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Osiek i we wszystkich sołectwach w gminie.

§ 9. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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