Uchwała Nr XLII/294/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański
-----------------------------------------------------------------------------Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański w sposób inny
niż w drodze referendum.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określają
odrębne przepisy.
§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami zwanych
dalej „konsultacjami”, mogą być założenia do projektów uchwał lub
projekty uchwał w sprawach szczególnie ważnych dla Gminy Nowogród
Bobrzański, w tym także dla społeczności lokalnych lub określonych
środowisk.
2. Konsultacji mogą podlegać w szczególności projekty:
1) strategii rozwoju Gminy Nowogród Bobrzański,
2) wieloletnich planów inwestycyjnych,
3) gminnych planów ochrony środowiska,
4) gminnych planów gospodarki odpadami,
5) programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
6) planów sieci szkół podstawowych,
7) programów aktywnych form zwalczania bezrobocia,
8) zmian granic gminy Nowogród Bobrzański.
§ 3. Konsultacja, w zależności od przedmiotu, może mieć zasięg
ogólnogminny, lokalny lub środowiskowy.
§ 4. W konsultacjach mają prawo brać mieszkańcy Gminy Nowogród
Bobrzański mający czynne prawo wyborcze zgodnie z postanowieniami
ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i samorządu województwa,
w tym również zrzeszeni w działających na terenie gminy organizacjach
politycznych, sportowych, społecznych i zawodowych.
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§ 5. 1. Uczestnicy konsultacji wypowiadają swoje opinie i zgłaszają
wnioski co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.
2. Konsultacje przeprowadza się w dwóch spośród następujących
form:
1) zapytania ankietowego,
2) zebrań mieszkańców we wszystkich lub w wybranych okręgach
wyborczych,
3) środowiskowych zebrań przedstawicieli organizacji politycznych,
sportowych, społecznych i zawodowych działających na terenie gminy
Nowogród Bobrzański,
4) zebrań przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy Nowogród Bobrzański,
5) zebrań zespołu konsultacyjnego wyłonionego przez przedstawicieli
organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Nowogród
Bobrzański,
6) internetowego forum mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański,
§ 6. Konsultacje zarządza:
1) Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego w przypadku gdy wymóg
przeprowadzenia konsultacji wynika z przepisów ustawowych,
2) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim w innych ważnych sprawach
dla Gminy Nowogród Bobrzański.
§ 7. Organ zarządzający konsultacje podejmuje uchwałę lub wydaje
zarządzenie o ich przeprowadzeniu, określając w niej i podając do publicznej
wiadomości:
1) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego
rozstrzygnięcia,
2) terytorialny lub środowiskowy zasięg konsultacji,
3) sposób i tryb zgłaszania opinii i wniosków,
4) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym okres trwania
konsultacji nie może być krótszy niż 30 dni,
5) sposób i tryb podsumowania opinii i wniosków zgłoszonych w toku
konsultacji.
§ 8. 1. Konsultacje przeprowadza Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
zapewniając na ten cel niezbędne warunki organizacyjno – techniczne i
środki finansowe.
2. Organ zarządzający przeprowadzenie konsultacji może zlecić
ich przeprowadzenie wyspecjalizowanemu podmiotowi, profesjonalnie
zajmującego się badaniem opinii publicznej.
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3. W przypadku, którym mowa w ust. 2, burmistrz dokona wyboru
wyspecjalizowanego podmiotu na zasadach określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach dotyczących zamówień publicznych lub w
przepisach wewnętrznych regulujących udzielanie zamówień do których z
względu na ich wartość nie stosuje się powszechnie obowiązujących
przepisów dotyczących zamówień publicznych.
§ 9. 1. Organ zarządzający konsultację w ciągu 30 dni od dnia jej
zakończenia podaje do publicznej wiadomości opinie i wnioski wynikające z
przeprowadzonej konsultacji.
2. W przypadku konsultacji zarządzonej przez Burmistrza
Nowogrodu Bobrzańskiego, opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonej
konsultacji, Burmistrz przedkłada również na najbliższej sesji Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim odbywającej się w ciągu 30 dni od
dnia zakończenia konsultacji.
§ 10. Koszty związane z przeprowadzaniem konsultacji pokrywane są
z budżetu gminy Nowogród Bobrzański.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie
Bobrzańskim.
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