UCHWAŁA NR 427/XLIV/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na
terenie gminy Śrem
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada
Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Konsultacje społeczne mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem
konsultacji;
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
§ 2. Prawo udziału w konsultacjach społecznych ma każdy mieszkaniec
gminy Śrem.
§ 3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy Śrem, chyba że
ustawowe przepisy stanowią inaczej.
§ 4. Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na liczbę
uczestniczących w nich mieszkańców gminy Śrem.
Rozdział 2.
Ogłoszenie konsultacji z mieszkańcami
§ 5. Burmistrz
społecznych.

Śremu

organizuje

przeprowadzenie

konsultacji

§ 6. Konsultacje społeczne w sprawach ważnych dla gminy Śrem mogą
być przeprowadzone z inicjatywy:
1) Burmistrza Śremu;
2) Rady Miejskiej w Śremie;
3) mieszkańców gminy Śrem w liczbie co najmniej 300 osób.
§ 7. Wniosek
o przeprowadzenie
konsultacji
zgłoszony
przez
mieszkańców gminy Śrem rozpatruje Burmistrz Śremu. Wniosek powinien
zawierać:
1) opis przedmiotu konsultacji społecznych wraz z uzasadnieniem;
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2) formę przeprowadzenia konsultacji;
3) zasięg konsultacji społecznych;
4) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu mieszkańców
gminy Śrem, z podaniem niezbędnych danych teleadresowych;
5) listę co najmniej 300 mieszkańców gminy Śrem składających wniosek,
zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania i podpis każdego z nich.
§ 8. Burmistrz Śremu podejmuje decyzję o przeprowadzeniu lub odmowie
przeprowadzenia konsultacji społecznych wraz z uzasadnieniem nie później
niż w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 9. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych publikuje się nie później
niż 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji społecznych:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie;
2) na stronie internetowej srem.pl;
3) w prasie lokalnej.
§ 10. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych zawiera:
1) przedmiot i uzasadnienie konsultacji;
2) formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji;
3) zasięg konsultacji społecznych;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych;
5) miejsce wyłożenia materiałów dotyczących przedmiotu konsultacji;
6) jednostkę organizacyjną lub zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie
konsultacji.
Rozdział 3.
Tryb przeprowadzania konsultacji
§ 11. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w jednej lub kilku
formach:
1) spotkania z mieszkańcami;
2) opinii, propozycji,
elektroniczną;

uwag

przekazywanych

pisemnie

lub

drogą

3) ankiet, sondaży elektronicznych;
4) wyboru pomiędzy przedstawionymi propozycjami w drodze głosowania.
§ 12. Ustalenie wyników konsultacji społecznych w zależności od formy
polega na:
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1) zestawieniu opinii, propozycji, uwag i określeniu wniosków wynikających
z konsultacji;
2) zestawieniu odpowiedzi respondentów ankiet, sondaży oraz określeniu
wniosków wynikających z konsultacji;
3) zestawieniu liczby głosów oddanych przez uczestników głosowania,
liczby głosów oddanych za każdą z propozycji i ustalenie wyniku
głosowania.
§ 13. Wyniki konsultacji zawierają: liczbę uczestników konsultacji
społecznych oraz zestawienie wyrażonych opinii, uwag, odpowiedzi lub
zaproponowanych rozwiązań.
§ 14. Wyniki konsultacji społecznych Burmistrz Śremu
nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji:

publikuje

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie;
2) na stronie internetowej srem.pl;
3) w prasie lokalnej.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 16. Traci moc uchwała Nr 380/XLVI/98 z dnia 6 maja 1998 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
gminy Śrem.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 427/XLIV/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na
terenie gminy Śrem
Zgodnie z art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz innych sprawach
ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje
społeczne. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
określa uchwała rady.
Uchwała umożliwia podejmowanie inicjatywy przeprowadzania
konsultacji społecznych przez Burmistrza Śremu, Radę Miejską oraz co
najmniej 300 mieszkańców gminy Śrem.
Wraz z rozwojem narzędzi teleinformatycznych oraz budową
społeczeństwa obywatelskiego nastąpiła konieczność rozszerzenia katalogu
form i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Śrem, w związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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