
UCHWAŁA NR XIII/85/2016
RADY GMINY TURAWA

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 2 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.), Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Turawa, 
przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami Gminy Turawa na zasadach i w trybie określonym w niniejszej 
uchwale.

2. W sprawach ważnych dla Gminy Turawa, o których mowa w ust. 1 powyżej, konsultacje z 
mieszkańcami Gminy Turawa przeprowadza się z inicjatywy Rady Gminy Turawa lub Wójta Gminy Turawa.

§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Turawa mogą zostać przeprowadzone w następujących 
formach:

1) Ankiet konsultacyjnych, zawierających pytanie i warianty odpowiedzi oraz pouczenie co do sposobu 
wypełnienia ankiet konsultacyjnych i przekazania wypełnionych ankiet konsultacyjnych;

2) Spotkań z mieszkańcami Gminy Turawa;

3) Pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców Gminy Turawa;

4) Konsultacji internetowych (e-konsultacji).

2. Możliwe jest łączenie form konsultacji wymienionych w ust. 1 powyżej.

§ 3. 1. Organizatorem konsultacji jest Wójt Gminy Turawa.

2. Wójt Gminy Turawa zawiadamia mieszkańców Gminy o zamiarze przeprowadzenia konsultacji 
najpóźniej na 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez 
umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Turawa i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa i w sołectwach.

§ 4. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, Wójt Gminy Turawa powołuje zespół odpowiedzialny za 
przeprowadzenie konsultacji.

2. Zadaniem zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji jest wykonanie prac związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami oraz ustaleniem ich wyników.

3. Z przeprowadzonych konsultacji, zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji sporządzi 
protokół, który będzie odzwierciedlać przebieg konsultacji.

4. Wyniki konsultacji, zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji przekazuje Wójtowi Gminy 
Turawa.

5. Wyniki konsultacji, Wójt Gminy Turawa przedstawia Radzie Gminy Turawa oraz podaje do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez umieszczenie informacji na stronie 
internetowej Gminy Turawa i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Turawa i w sołectwach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

Id: 2A50F96E-893D-4713-AEE2-0E065A95A1B1. Podpisany Strona 1



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

mgr Artur Gallus
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