
UCHWAŁA NR xv/142'/18
RADY Givniw ADAMOW

z dnia 27 pażdziernika 2016 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Adamów

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

§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się na terenie Gminy Adamów w przypadkach przewidzianych w
przepisach prawa lub w innych sprawach ważnych dla Gminy Adamów.

§2. Konsultacje z mieszkańcarni Gminy Adamów przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i
propozycji mieszkańców o sprawie poddanej konsultacjom.

§ 3. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane z inicjatywy:
1. Wójta Gminy Adamów,
2. Rady Gminy Adamów,
3. grupy co najmniej 250 mieszkańców Gminy Adamów.

§4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Adamów posiadający
czynne prawo wyborcze.

§ 5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składany jest do Wójta Gminy Adamów.

§ 6. Wniosek powinien zawierać:

1. określenie wnioskodawcy,

2. proponowany przedmiot i cel konsultacji z uzasadnieniem,

3. proponowaną formę konsultacji,

4. propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji.
§ 7. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w § 6 powinien zawierać:
Lwskazanie osób upoważnionych do kontaktu w imieniu mieszkańców z podaniem danych

teleadresowych,
2. listę osób pełnoletnich stale zamieszkałych na terenie gminy popierających wniosek, zawierającą imię i

nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis.
§ 8. 1. Jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Wójt Gminy Adamów, w terminie 7 dni od dnia

jego złożenia, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

2. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku.
3. Wniosek, którego braki m`e zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez

rozpoznania.
§9. l. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt Gminy Adamów w

formie zarządzenia, w terminie 14 dni od wniesienia wniosku poprawnego pod względem formalnym.
2. O odmowie przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie

nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
3. Odmowa przeprowadzenia konsultacji wymaga uzasadnienia.
4. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji zawiera:

1) cel i przedmiot konsultacji społecznych,
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2) termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia konsultacji,

3) teren objęty konsultacjami,
4) formy, w których będą realizowane konsultacje.
5.lnformacja o planowanych konsultacjach będzie podawana do publicznej _wiadomości w sposób

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy oraz zamieszczane na stronie intemetowej Gminy Adamów 1 w
Biuletynie informacji Publicznej Gminy Adamów.

§ 10. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

1. skierowania do mieszkańców gminy ankiet z pytaniem lub propozycją wariantowych rozwiązań,
2. wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji społecznych z

określeniem terminu na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców,

3. zorganizowania spotkań z mieszkańcami w zakresie tematu objętego konsultacjami, prowadzonych w
sposób umożliwiający składanie uwag i wniosków,

4. składania opinii, uwag lub wniosków w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
przesyłanych drogą elektroniczną,

5. publikacji tematu objętego konsultacjami na stronie internetowej Gminy Adamów wraz z formularzem
umożliwiającym wyrażanie opinii.

§11. Wójt Gminy Adamów dokonuje wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i
zaistniałych okoliczności.

§ 12. Konsultacje społeczne przeprowadza się w terminie od 7 dni do 90 dni.
§ 13. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział.
§ 14. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy, chyba,

że ustawa stanowi inaczej.

§15. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy Adamów, w Biuletynie Infonnacji Publicznej oraz przez
ogłoszenia na obszarze objętym konsultacjami.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Lubelskiego.
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