UCHWAŁA NR XVIII/158/2020
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Pyzdry.
Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r.
poz.713 t.j.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
i Miasta Pyzdry, zwane dalej konsultacjami, w przypadkach przewidzianych przepisami
prawa lub w innych sprawach ważnych dla gminy.
§ 2. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy Rady Miejskiej w Pyzdrach,
Burmistrza Pyzdr lub na wniosek co najmniej 150 mieszkańców.
§ 3. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:
1) przedmiot konsultacji wraz z uzasadnieniem;
2) propozycję terminu i formy konsultacji;
3) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji;
2. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony został z inicjatywy
mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust.1, wniosek powinien zawierać również:
1) wskazanie osób upoważnionych do kontaktu w imieniu składających wniosek
o przeprowadzenie konsultacji;
2) listę osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, zawierającą
następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) podpis oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób popierających wniosek
o przeprowadzenie konsultacji dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu
konsultacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych .
3. Każda z ponumerowanych stron listy osób popierających wniosek o przeprowadzenie
konsultacji powinna zawierać zapis określający przedmiot konsultacji.
4. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji, zgłoszony z inicjatywy mieszkańców,
nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrz Pyzdr w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku, wzywa osoby upoważnione do kontaktu, o uzupełnienie braków formalnych,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpoznania. Wezwanie zawiera wskazanie braków formalnych wniosku uniemożliwiających
nadanie mu dalszego biegu.
5. Wniosek, którego braki formalne nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie,
pozostawia się bez rozpoznania.
§ 4. 1. Burmistrz Pyzdr nie może odmówić przeprowadzenia konsultacji:
a) na wniosek Rady Miejskiej w Pyzdrach;
b) na wniosek 500 mieszkańców.
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2. Odmowa przeprowadzenia konsultacji wymaga uzasadnienia
3. Informację o planowanych konsultacjach zamieszcza się na stronie Gminy i Miasta
Pyzdry, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na tablicach
ogłoszeń sołectw w zależności od zasięgu konsultacji.
§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:
1) protokołowanych, bezpośrednich spotkań z mieszkańcami (zebrania, debaty, warsztaty
projektowe, otwarte spotkania z wykorzystaniem metod aktywizujących);
2) ankiet, w tym ankiet internetowych;
3) składania uwag, opinii w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
przesyłanych drogą elektroniczną;
4) punktów konsultacyjnych;
2. Burmistrz Pyzdr decyduje o wyborze jednej albo łącznie kilku form konsultacji.
3. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyborze jednego z przedstawionych rozwiązań;
2) udzieleniu odpowiedzi na pytanie;
3) zgłoszeniu uwag, opinii do przedmiotu konsultacji.
4. Jeżeli konsultacja polega na wyborze jednego z przedstawionych rozwiązań, uczestnik
konsultacji powinien mieć możliwość wyboru również opcji: "żadne z powyższych
rozwiązań" lub "wstrzymuję się", stosownie do przedmiotu konsultacji.
5. Realizacja konsultacji wymagająca specjalistycznej wiedzy, odbywać się może
z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.
6. Konsultacje trwają nie krócej niż 10 dni i nie dłużej 1 miesiąc.
§ 6. Konsultacje mogą mieć zasięg całej gminy lub lokalny, obejmujący wydzielony
obszar na przykład sołectwo.
§ 7. Burmistrz Pyzdr, niezależnie od wybranej formy konsultacji przedstawia wyniki
konsultacji zawierające w szczególności zestawienie wniesionych uwag, opinii najpóźniej
wciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji w sposób określony w §4.
§ 8. Koszty powstałe w związku z przeprowadzeniem konsultacji są pokrywane z budżetu
Gminy i Miasta Pyzdry.
§ 9. 1. Konsultacja uznawana jest za ważną bez względu na liczbę mieszkańców w niej
uczestniczących, jeśli została przeprowadzona zgodnie z niniejszym trybem i określonymi
zasadami.
2. Konsultacje przeprowadzone niezgodnie z niniejszymi zasadami wymagają ponownego
ich przeprowadzenia.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXV/231/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia
2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pyzdry.
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§ 12. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Justyna Sosnowska

Id: 87541422-9D0B-469F-B851-606B4CF88BD9. Podpisany

Strona 3

