UCHWAŁA NR XLIX/558/05
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 8 wrze nia 2005 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka cami Gminy
Kobierzyce
Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jedn. z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) uchwala si , co nast puje:
§1
1. W wypadkach przewidzianych ustaw oraz w innych sprawach wa nych dla Gminy,
przeprowadza si konsultacje z mieszka cami poprzez zorganizowanie spotka z
mieszka cami.
2. Je eli sprawa podlegaj ca konsultacji dotyczy wszystkich mieszka ców Gminy,
konsultacje przeprowadza si we wszystkich miejscowo ciach, je eli jednej lub kilku
miejscowo ci – tylko w tych miejscowo ciach.
3. Do wzi cia udziału w konsultacjach maj prawo osoby fizyczne, które uko czyły 18
rok ycia oraz zamieszkuj w miejscowo ciach, stosownie do §1 ust. 2.
§2
Przeprowadza si dwa spotkania z zainteresowanymi mieszka cami. O miejscu i terminie
spotkania obwieszcza si mieszka com co najmniej 7 dni przed ka dym spotkaniem.
§3
1. Pierwsze spotkanie pełni rol
informacyjn , podczas którego zapoznaje si
mieszka ców z tematem podlegaj cym konsultacji.
2. Drugie spotkanie przeprowadza si po upływie co najmniej 3 tygodni od daty
pierwszego spotkania. Mieszka cy wyra aj na nim swoj opini poprzez głosowanie
jawne.
3. Konsultacje uznaje si za wa ne, niezale nie od liczby uprawnionych uczestników
drugiego spotkania.
§4
Osoby nie uczestnicz ce w drugim spotkaniu, mog równie wzi udział w konsultacjach
w ci gu tygodnia od daty tego spotkania, poprzez pisemne wyra enie swojej opinii w
siedzibie Urz du Gminy w Kobierzycach. Po upływie tego terminu konsultacje uznaje si
za zako czone.
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§5
Dokumentacj z przeprowadzonych konsultacji s protokoły spotka wraz z listami
obecno ci oraz opinie, zło one zgodnie z § 4. Z dokumentacji tej sporz dza si protokół
ko cowy, opisuj cy przebieg i wynik konsultacji.
§6
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§7
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Dolno l skiego.
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