
UCHWALA NR XVI11/125/2016
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 28 pazdziernika 2016 r.

w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznycb z micszkancami
Gminy Ostr6wek

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579) uchwala sie, co nastepuje:

§l.Celem konsultacji jest informowanie lokalnej spotecznos'ci o planowaniu waznych zadan dla
Gminy, pozyskanie opinii, informacji, sugestii czy propozycji co do sposobu roztrzygniecia sprawy
objetej konsultacjami.

§ 2. Konsultacje moga bye prowadzone z inicjatywy wJasnej Wojta Gminy Ostrowek lub na wniosek:

1) grupy co najmniej 100 mieszkaricow gminy Ostrowek w przypadku tematyki og61nogminnej;

2) grupy co najmniej 5 radnych Rady Gminy Ostr6wek;

3) grupy co najmniej 30 mieszkancow solectwa lub soJectw;

4) organizacji pozarzadowej lub innego podmiotu prowadzacego dziatelnosc pozytku publicznego na
rzecz mieszkancow gminy Ostr6wek.

§ 3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierac:

1) przedmiot konsultacji;

2) propozycja terminu konsultacji;

3) zasi^g terytorialny konsultacji;

4) proponowane formy konsultacji;

5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji;

6) wskazanie osoby upowaznionej do kontakt6w;

7) list? os6b popierajacych wniosek, ze wskazaniem: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz
wtasnor^cznego podpisu;

8) w przypadku organizacji pozarzadowych lub innych podmiotow: nazw?, siedzib?, aktualny statut oraz
podpis osoby do reprezentowania.

§ 4. Wojt Gminy Ostrowek rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od daty jego wpfyniecia, informujqc
wnioskodawce o sposobie jego zafatwienia wraz z uzasadnieniem.

§ 5. Konsultacje spoteczne przeprowadza sie w terminie do 60 dni liczac od dnia poinformowania o
sposobie rozpatrzenia wniosku przez Wojta Gminy Ostrowek.

§ 6. Konsultacje mogc| bye przeprowadzone w nastepujacych formach:

l)otwartych spotkan z micszkancami, grupq mieszkancow okrcslonej 02950! gminy, np. sotectwa lub
solectw;

2) ankiet skierowanych do mieszkancow gminy Ostrowek, w tym ankiet on-line;

3) zbieranie opinii lub propozycji na pismie, w tym droga elektroniczna;

4) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzadowych dzialajqcych na terenie gminy Ostrowek;

5) poprzez inne formy uzasadnionc potrzebami i celami konsultacji.
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§ 7. Wyboru formy konsultacji, w zalcznosci od moz-liwosci i potrzeb, kazdorazowo dokonuje Wojt
Gminy Ostrowek.

§ 8. Informacj? o podejmowanych konsultacjach zamieszcza si? na stronie internetowej gminy
Ostr6wek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Ostrowek w zakJadce ,,konsultacje spoleczne".

§ 9. Wyniki konsultacji podaje sie do publicznej wiadomosci w ciagu 30 dni od zakoriczenia
konsultacji za posrednictwem strony internetowej i strony BIP gminy Ostrowek.

§ 10. Konsultacje 53 wazne bez wzgl^du na ilosc os6b w nich uczestniczacych.

§11. Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy i nie sq wiazace dla organow gminy Ostrowek,
chyba 2e ustawa stanowi inaczej.

§ 12. Traci moc uchwata Nr XXI/149/04 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami gminy Ostrowek.

§ 13. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Ostr6wek.

§ 14. Uchwaia wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojew6dztwa Lodzkiego.

Przewodfy zacy Jlady
Gminy

Andrzej /Woje ivoda
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