
Uchwała Nr XII - 91 / 04
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 25 lutego  2004 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Baborów

Na podstawie art. 5 a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., oraz  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 
113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, 
poz.1568)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1.
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Baborów przeprowadza się w wypadkach przewidzianych 
ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy w celu poznania opinii mieszkańców co 
do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

§ 2.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy posiadający czynne 
prawo wyborcze.

§ 3.

Zakres konsultacji może być ograniczony do terenu jednej lub kilku jednostek pomocniczych.
W szczególnym przypadku ograniczenie obszaru może dotyczyć części jednostki pomocniczej 
(np. przysiółka lub osiedla).

§ 4.
Konsultacje zarządza:
1) Burmistrz Gminy Baborów – w przypadku gdy wymóg konsultacji wynika z przepisów 

ustawy,
2) Rada Miejska – w innych sprawach ważnych dla Gminy,

§ 5.

1. Zarządzający konsultacje zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkańcami na 7 dni przed ich terminem, poprzez wywieszenie informacji na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych, w 
szczególności na terenie obszaru na którym będą one przeprowadzane.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
a) określenie przedmiotu konsultacji,
b) określenie formy konsultacji,
c) wskazanie  miejsc  przeprowadzenia  konsultacji  oraz  terminu  ich  rozpoczęcia  i 

zakończenia. 

§ 6.
1. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane w następujących formach:

1) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami,
2) ankiety  -  polegającej  na  przekazaniu  przez  Zarządzającego  konsultacje  pisemnego 

zapytania  zawierającego  problematykę  objętą  przedmiotem  konsultacji;  pouczenie 
dotyczące sposobu wypełniania oraz przekazywania ankiety.



2. Możliwe jest również przeprowadzenie konsultacji w formie ankietowej na zebraniu 
zwołanym zgodnie ze statutem jednostki pomocniczej. 

§ 7.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzany jest protokół odzwierciedlający szczegółowy 
przebieg konsultacji oraz wynik głosowania (jeżeli przyjęto formę spotkań lub zebrań) lub 
podsumowanie wyników ankiet (jeżeli przyjęto tę formę wyrażenia opinii mieszkańców).

§ 8.
Wyniki konsultacji przedstawia się do publicznej wiadomości w ciągu trzech dni od dnia ich 
zakończenia. Formę publikacji określoną w § 5 ust 1 stosuje się odpowiednio.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 10.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


