UCHWAŁA NR LIX/358/18
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Widawa
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Widawa
uchwala zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w Gminie Widawa.
§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się na terenie Gminy Widawa:
1) w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa;
2) w sprawach ważnych dla Gminy Widawa.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców gminy
w sprawie, której konsultacje dotyczą.
2. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane z inicjatywy:
1) organów Gminy Widawa;
2) lokalnych organizacji pozarządowych - w zakresie ich działania;
3) organów jednostek pomocniczych;
4) grupy co najmniej 10% mieszkańców Gminy Widawa.
§ 3. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy powinien określać:
1) przedmiot i cel konsultacji z uzasadnieniem;
2) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji;
3) propozycję form konsultacji.
2. Wniosek zgłaszany przez grupę mieszkańców powinien zawierać w szczególności
wskazanie osób upoważnionych do kontaktów w imieniu grupy mieszkańców oraz liczbę
mieszkańców Gminy Widawa popierających wniosek.
3. Jeśli wniosek grupy mieszkańców nie spełnia wymogów formalnych, Wójt Gminy
Widawa, w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, wzywa osoby upoważnione we wniosku do
kontaktów, do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
4. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku.
5. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia
się bez rozpoznania.
§ 4. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt
Gminy Widawa w formie zarządzenia, w terminie 14 dni od wniesienia wniosku poprawnego
pod względem formalnym.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Widawa podlega poddaniu do publicznej wiadomości,
poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Widawie.
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§ 5. Konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane, w miarę możliwości, na etapie
tworzenia założeń do konsultowanego projektu lub prac nad wstępną jego wersją,
a w przypadku inwestycji - na etapie przygotowań do jej rozpoczęcia.
§ 6. 1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
1) zebrań z mieszkańcami, w tym w formie protokołowanych bezpośrednich spotkań
z uczestnikami konsultacji, prowadzonych w sposób umożliwiający składanie wniosków
i uwag;
2) w formie ankiet, w tym ankiet internetowych;
3) poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną;
4) przez przeprowadzenie badań w celu określenia preferencji społecznych.
2. Wójt Gminy Widawa dokonuje wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od
potrzeb i zaistniałych okoliczności.
§ 7. 1. Wyniki konsultacji nie mają mocy wiążącej organów gminy, jednak powinny być
brane pod uwagę przy rozstrzygnięciach podejmowanych w sprawie stanowiącej przedmiot
konsultacji.
2. Wójt Gminy Widawa przedstawia Radzie Gminy Widawa wyniki przeprowadzonych
konsultacji na najbliższej sesji zwyczajnej po zakończeniu konsultacji w danej sprawie.
3. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Widawie
oraz rozplakatowanie na obszarze, którego konsultacje dotyczą.
§ 8. Konsultacje społeczne uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób
i podmiotów w nich uczestniczących, jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą
uchwałą.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Bruzda
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