
UCHWAŁA NR XXIII/209/16
RADY GMINY BRANICE

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Branice

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 
Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice 
określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Do konsultacji społecznych rozpoczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie 
przepisy Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 5 października 2011 r. Nr 112 poz. 1355).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r.  w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Konsultacji Społecznych.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/209/16

Rady Gminy Branice

z dnia 21 listopada 2016 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice

§ 1. Celem konsultacji społecznych jest:

1) przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat spraw poddanych konsultacjom;

2) poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie;

3) osiągnięcie wyższej efektywności i trafności procesów decyzyjnych;

4) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań;

5) badanie nastrojów społecznych oraz diagnoza potencjalnych sytuacji konfliktowych.

§ 2. 1. Konsultacje mogą zostać przeprowadzone:

1) z inicjatywy własnej Wójta Gminy Branice;

2) na wniosek:

a) Przewodniczącego Rady Gminy Branice,

b) grupy co najmniej 10 radnych,

c) grupy co najmniej 100 mieszkańców Gminy Branice posiadających czynne prawo wyborcze
w wyborach samorządowych.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien zawierać:

1) cel i przedmiot konsultacji;

2) proponowany termin konsultacji;

3) formy konsultacji;

4) propozycję miejsca przeprowadzenia konsultacji;

5) uzasadnienie wniosku zawierające określenie celu, jaki ma zostać osiągnięty.

3. Propozycje dotyczące terminu, formy i miejsca przeprowadzenia konsultacji wskazane we wniosku nie wiążą 
Wójta Gminy Branice.

4. Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszonego z inicjatywy mieszkańców należy 
ponadto dołączyć:

1) listę osób upoważnionych do kontaktów w imieniu inicjatorów (adres do korespondencji,
telefon lub elektroniczną skrzynkę adresową e-mail);

2) listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą zawierającą następujące dane wnioskodawców: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania i podpis.

5. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych nie spełnia wymogów
formalno-prawnych Wójt Gminy Branice pisemnie informuje o tym fakcie wnioskodawcę lub osoby upoważnione 
wskazane we wniosku do kontaktu w imieniu inicjatorów, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, podając 
uzasadnienie.

6. Wniosek spełniający wymogi formalno-prawne jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Branice w terminie 30 
dni licząc, od dnia złożenia.

§ 3. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt w drodze Zarządzenia.

2. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji określa:
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1) cel i przedmiot konsultacji;

2) czas trwania konsultacji określony poprzez co najmniej: datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; przy czym 
czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni za wyjątkiem konsultacji odbywających się w formie 
spotkań;

3) podmioty uczestniczące w konsultacji;

4) formy przeprowadzenia konsultacji.

§ 4. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy, chyba 
że ustawa stanowi inaczej.

§ 5. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się co najmniej w jednej niżej podanych form:

1) spotkanie/spotkania z mieszkańcami umożliwiające wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do 
protokołu;

2) zbieranie opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną;

3) badania ankietowe, w tym ankiety on-line;

4) zamieszczanie zagadnień do konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach;

5) zebrania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy;

6) przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym za pomocą poczty 
elektronicznej;

7) badania jakościowe i ilościowe, w tym reprezentatywne badania opinii publicznej.

2. Konsultacje przedsięwzięć wymagających specjalistycznej wiedzy mogą odbywać się
z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.

3. Wójt dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności. 
Wybrane formy konsultacji powinny uwzględniać wyniki wstępnej analizy określającej adresatów oraz 
uczestników konsultacji lub potencjalnie zaangażowanych w dany projekt.

4. Wójt może zlecić przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanemu podmiotowi.

§ 6. Spotkania konsultacyjne mogą się odbywać zarówno w dni powszednie jak i w soboty. W przypadku, gdy 
konsultacje odbywają się w dni powszednie, godziny ich rozpoczęcia będą wyznaczane nie wcześniej niż na 
godzinę 16:00 chyba, że organizacja pracy Urzędu Gminy na to nie pozwala.

§ 7. 1. Po zarządzeniu konsultacji społecznych Wójt Gminy Branice informuje o nich mieszkańców gminy 
Branice w jednej lub kilku z następujących form:

1) na stronie internetowej www.branice.pl ;

2) informacja na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy Branice lub jedynie na terenie sołectwa, którego 
mieszkańców dotyczą konsultacje;

3) ulotki informujące o konsultacjach społecznych dostępne w sekretariacie urzędu;

4) komunikat prasowy do mediów z informacją o konsultacjach społecznych.

2. Wnioskodawca konsultacji może zaproponować projekt plakatu.

3. Wnioskodawca konsultacji i Wójt Gminy mogą dodatkowo informować mieszkańców
o konsultacjach społecznych, także w innej formie, np. poprzez informację przekazywaną podczas imprez 
masowych organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Gminy w Branicach.

4. Informację o spotkaniach konsultacyjnych podaje się do wiadomości publicznej co najmniej na 7 dni przed 
terminem spotkania.

5. Konsultacje społeczne przeprowadzone w innych formach niż spotkania mogą rozpocząć się w dniu ich 
ogłoszenia.

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji społecznych podawana jest nie później niż w ciągu 14 dni od ich 
zakończenia:
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1) na stronie internetowej www.branice.pl ;

2) w formie ustnej lub pisemnej Radzie Gminy Branice;

3) na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy Branice lub jedynie na terenie sołectwa, którego mieszkańców 
dotyczą konsultacje.

§ 9. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne, bez względu na liczbę osób biorących w nich udział, jeżeli 
zostały przeprowadzone zgodnie z Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Branice.
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