Projekt
z dnia 8 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Procedurę Konsultacji Społecznych, określającą zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub-Dobrzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia
mgr Łukasz Pietrzak
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Golub-Dobrzyń
z dnia....................2019 r.
PROCEDURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W GMINIE MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ
Konsultacje społeczne są sposobem zebrania opinii, stanowisk, propozycji, dodatkowych informacji,
doświadczeń od podmiotów, których dotyczą proponowane przez administrację działania. Rzeczywistym
celem konsultacji jako elementu dialogu społecznego jest dotarcie do możliwie szerokiego grona odbiorców
i chęć zapoznania się z jego potrzebami, w konsekwencji prowadzące do podniesienia jakości
proponowanych rozwiązań i optymalizacji podejmowanych decyzji w sprawach szczególnie ważnych dla
Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia i jego mieszkańców. Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami mogą być
między innymi projekty uchwał, projekty obywatelskie, dokumenty planistyczne i różnego typu inwestycje.
Konsultacje społeczne mają charakter wyłącznie opiniodawczy, a uzyskane wyniki nie wiążą organów do
ich zastosowania.
§ 1. Przepisy ogólne
1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia przeprowadza się:
1) w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
2) w innych sprawach ważnych dla Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia.
2. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. Rada
w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

gminy

określa

3. Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje i przeprowadza Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia.
4. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla Gminy Miasta
Golubia-Dobrzynia z zastrzeżeniem ust. 2 podejmuje Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia w formie
zarządzenia określającego:
1) przedmiot konsultacji,
2) cel konsultacji,
3) zasięg terytorialny,
4) formę i terminy przeprowadzenia konsultacji,
5) wyznaczenie osoby koordynującej i odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie konsultacji
społecznych, wraz z ewentualnym wyznaczeniem osób do pomocy.
5. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów Gminy, chyba, że
ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych określonych w § 1 ust. 1 pkt. 2) może wystąpić:
1) Co najmniej 50%+1 składu osobowego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,
2) Grupa co najmniej 100 uprawnionych mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia.
2. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 powinien zawierać uzasadnienie.
3. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych został zgłoszony z inicjatywy mieszkańców,
oprócz uzasadnienia, powinien zawierać również:
1) Wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w imieniu mieszkańców składających wniosek, z podaniem
niezbędnych danych do korespondencji,
2) Listę osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w liczbie nie mniejszej niż
100 osób, pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia. Lista ma zawierać
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następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, podpis oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konsultacji społecznych.
4. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych nie spełnia wymogów formalnych
wskazanych w § 2 ust. 3, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wzywa osobę upoważnioną do kontaktów do
uzupełnienia braków formalnych we wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
5. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu.
6. Wniosek jest rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia poprawnego pod
względem formalnym wniosku.
7. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia informuje o sposobie rozpatrzenia wniosku osobę upoważnioną do
kontaktów.
8. Przeprowadzenie konsultacji społecznych powinno być poprzedzone akcją informacyjną,
przeprowadzoną co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem konsultacji społecznych. Akcja
informacyjna może być prowadzona poprzez:
1) Umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta,
2) Umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) Umieszczenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta,
4) Umieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w ogólnodostępnych miejscach,
5) Za pośrednictwem lokalnych mediów,
6) Inne efektywne sposoby dotarcia do uczestników konsultacji społecznych.
9. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w następujących formach:
1) Bezpośrednie spotkania/debaty,
2) Ankieta, w tym ankieta internetowa,
3) Możliwość składania wniosków i uwag,
4) Konsultacje pisemne z wykorzystaniem ulotek lub plakatów,
5) Punkt konsultacyjny,
6) Inna, umożliwiająca łatwy dostęp do konsultacji społecznych wszystkim zainteresowanym.
10. Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia może powierzyć przeprowadzenie konsultacji społecznych
wyspecjalizowanym podmiotom, które profesjonalnie zajmują się badaniem opinii publicznej.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Po zakończeniu konsultacji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia przedstawia wyniki Radzie Miasta
Golubia-Dobrzynia oraz publikuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu
Miasta.
2. Koszty powstałe w związku z przeprowadzeniem
z budżetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

konsultacji

społecznych

są

pokrywane

3. Konsultacje społeczne uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów
w nich uczestniczących, jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
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Uzasadnienie
W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej
terytorium konsultacje z mieszkańcami. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie
Miasto Golub-Dobrzyń zostały przygotowane zgodnie z art. 5a ust. 2 w.w ustawy.
Konsultacje społeczne są sposobem zebrania opinii, stanowisk, propozycji, dodatkowych informacji,
doświadczeń od podmiotów, których dotyczą proponowane przez administrację działania. Rzeczywistym
celem konsultacji jako elementu dialogu społecznego jest dotarcie do możliwie szerokiego grona odbiorców
i chęć zapoznania się z jego potrzebami, w konsekwencji prowadzące do podniesienia jakości
proponowanych rozwiązań i optymalizacji podejmowanych decyzji w sprawach szczególnie ważnych dla
Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia i jego mieszkańców. Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami mogą być
między innymi projekty uchwał, projekty obywatelskie, dokumenty planistyczne i różnego typu inwestycje.
Konsultacje społeczne mają charakter wyłącznie opiniodawczy, a uzyskane wyniki nie wiążą organów do
ich zastosowania.
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