UCHWAŁA NR XXX/ 278 /2021
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Borek Wielkopolski
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Borek Wielkopolski,
zwane dalej konsultacjami.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się:
1) w sprawach określonych w przepisach prawa;
2) w innych sprawach ważnych dla Gminy Borek Wielkopolski.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji.
§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Borek Wielkopolski.
§ 4. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji;
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;
3) wskazanie jednego z zaproponowanych rozwiązań.
§ 5. Konsultacje mogą mieć zasięg:
1) gminny - w sprawach dotyczących całego obszaru gminy;
2) lokalny - w sprawach dotyczących wydzielonego obszaru gminy.
§ 6. Konsultacje w sprawach ważnych dla Gminy Borek Wielkopolski mogą być przeprowadzone:
1) z inicjatywy Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego wyrażonej w formie uchwały;
2) z inicjatywy Burmistrza Borku Wielkopolskiego;
3) na wniosek co najmniej 20% mieszkańców obszaru objętego konsultacjami.
§ 7. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, o którym mowa w § 6 pkt 3 winien zawierać:
1) przedmiot konsultacji wraz z uzasadnieniem;
2) zasięg terytorialny konsultacji;
3) proponowaną formę przeprowadzenia konsultacji;
4) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu grupy mieszkańców poprzez podanie imienia
i nazwiska oraz adresu zamieszkania;
5) listę osób popierających wniosek, zwierającą imiona i nazwiska tych osób, ich adresy zamieszkania oraz
własnoręczny podpis.
2. Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji składa się do Burmistrza Borku Wielkopolskiego
w formie pisemnej.
3. Burmistrz rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji w terminie miesiąca od dnia jego wpływu.
4. W przypadku nie uwzględnienia wniosku Burmistrz Borku Wielkopolskiego informuje wnioskodawców
w terminie 7 dni od jego rozpatrzenia, o odmowie przeprowadzenia konsultacji. Odmowa wymaga pisemnego
uzasadnienia.
§ 8. 1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Burmistrz Borku Wielkopolskiego w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie zawiera w szczególności:
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1) przedmiot konsultacji;
2) formę lub formy konsultacji;
3) zasięg terytorialny konsultacji;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości, nie później
niż 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Borku Wielkopolskim, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Borku Wielkopolskim oraz na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych objętych
konsultacjami.
§ 9. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:
1) spotkań z mieszkańcami umożliwiających wyrażenie opinii oraz złożenie uwag i propozycji do protokołu;
2) ankiet, w tym elektronicznych;
3) opinii, propozycji oraz uwag przekazywanych pisemnie lub drogą elektroniczną;
4) wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji z określeniem sposobu,
terminu oraz miejsca na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców.
2. O wyborze formy konsultacji decyduje Burmistrz Borku Wielkopolskiego.
3. Możliwe jest łączenie kilku form przeprowadzenia konsultacji.
4. Konsultacje mogą trwać nie krócej niż 7 dni i nie dłużej niż 60 dni.
§ 10. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział, jeżeli zostały
przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.
§ 11. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy, chyba że
ustawa stanowi inaczej.
§ 12. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości, nie później niż w ciągu 21 dni od ich
zakończenia, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Borku Wielkopolskim, na
stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Borku Wielkopolskim oraz na
tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych objętych konsultacjami.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wielkopolskiego.
§ 14. Traci moc uchwała Nr XXX/205/2005 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca
2005 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Borek Wielkopolski.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.
Tomasz Pawlak
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy
nogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.
Obowiązująca uchwała Nr XXX/205/2005 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca
2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Borek Wielkopolski
określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Borek Wielkopolski, które
wymagają aktualizacji oraz dostosowania do obecnych uwarunkowań i możliwości.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.
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