
UCHWAŁA  Nr XXVIII/202/2017 

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

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

Murów 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730) Rada Gminy Murów uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Murów 

określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/121/2005 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Murów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Onyszkiewicz  



Załącznik  

do uchwały nr XXVIII/202/2017 

Rady Gminy Murów 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Murów 

§ 1 

1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Murów przeprowadza się: 

1) w przypadkach określonych ustawami; 

2) w innych sprawach ważnych dla Gminy. 

2. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Murów w formie zarządzenia, które określa: 

1) cel i przedmiot konsultacji; 

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

3) formy prowadzenia konsultacji; 

4) obszar na którym będą odbywały się konsultacje. 

§ 2 

1. Konsultacje mogą być przeprowadzone: 

1) z własnej inicjatywy Wójta Gminy Murów; 

2) na wniosek grupy co najmniej 10 radnych Rady Gminy Murów; 

3) na wniosek co najmniej 200 mieszkańców Gminy Murów posiadających czynne prawo wyborcze. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

1) określenie przedmiotu konsultacji; 

2) termin konsultacji; 

3) formę konsultacji; 

4) w przypadku grupy mieszkańców Gminy, listę osób popierających wniosek zawierającą imiona, nazwiska, 

adresy, własnoręczne podpisy oraz dane osoby do kontaktu w sprawie złożonego wniosku; 

5) uzasadnienie wniosku zawierające określenie celu, jaki ma zostać osiągnięty. 

3. Wniosek spełniający wymogi określone w § 2 ust. 2 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Murów w terminie 

30 dni od dnia złożenia. 

4. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji nie spełnia wymogów formalno-prawnych Wójt Gminy Murów 

pisemnie informuje o tym fakcie wnioskodawcę lub osoby upoważnione wskazane we wniosku do kontaktu 

w imieniu inicjatorów, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, podając uzasadnienie.  

§ 3 

1. W konsultacjach mogą brać udział osoby zamieszkałe na terenie Gminy Murów. 

2. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla Organów Gminy, chyba, że 

przepisy stanowią inaczej. 



§ 4 

1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 

1) otwartych spotkań z mieszkańcami; 

2) zbierania opinii, propozycji mieszkańców poprzez formularze ankietowe na piśmie, w tym drogą 

elektroniczną; 

3) zamieszczanie zagadnień do konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Murowie. 

2. Wójt Gminy Murów dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych 

okoliczności. 

3. Konsultacje mogą być przeprowadzone łącznie w różnych formach. 

4. Wójt może zlecić przeprowadzenie konsultacji społecznych wyspecjalizowanemu podmiotowi. 

§ 5 

1. Po zarządzeniu konsultacji Wójt Gminy Murów informuje o nich mieszkańców w następujących formach: 

1) na stronie internetowej ; 

2) informacja na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie oraz na terenie sołectwa, którego mieszkańców 

dotyczą konsultacje; 

3) ulotki informujące o konsultacjach społecznych dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy. 

2. Informację o spotkaniach konsultacyjnych podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej na 7 dni przed 

terminem spotkania. 

3. Konsultacje społeczne przeprowadzane w innych formach niż spotkania mogą rozpocząć się w dniu ich 

ogłoszenia.  

§ 6 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych podawana jest nie później niż w ciągu 14 dni od ich zakończenia: 

1) na stronie internetowej ; 

2) Radzie Gminy Murów; 

3) na tablicach ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Murów oraz na terenie sołectwa, którego mieszkańców 

dotyczą konsultacje. 

§ 7 

Konsultacje społeczne uznaje się za ważne, bez względu na liczbę osób biorących w nich udział, jeżeli zostały 

przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą. 


