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UCHWAŁA NR XXX/234/2021
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Fałków
Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach przewidzianych
przepisami prawa oraz w sprawach ważnych dla mieszkańców gminy Fałków.
§ 2. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom gminy Fałków wyrażenia opinii lub zgłoszenia
uwag w sprawie stanowiącej przedmiot konsultacji.
§ 3. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy:
1) Rady Gminy w Fałkowie,
2) Wójta Gminy Fałków,
3) co najmniej 10 % mieszkańców obszaru objętego konsultacjami.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) sposób zorganizowania konsultacji,
3) termin i zasięg konsultacji,
4) zestawienie kosztów konsultacji.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych
w ust. 2, powinien zawierać:
1) wskazanie osoby lub osób upoważnionych do kontaktów w imieniu mieszkańców z organem gminy Fałków
ze wskazaniem danych adresowych,
2) listę osób popierających wniosek ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz
własnoręcznego podpisu każdej z osób popierających wniosek.
§ 4. 1. Przedmiotem konsultacji mogą być projekty uchwał lub inne sprawy, do których uchwalenia lub
załatwienia właściwe są organy gminy Fałków.
2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg ogólnogminny lub ograniczony do
wydzielonego obszaru gminy.
§ 5. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:
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1) zbierania opinii lub uwag mieszkańców w zakreślonym terminie, po uprzedniej publikacji projektu uchwały
lub opisu sprawy stanowiącej przedmiot konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej gminy Fałków;
2) udostępnienia mieszkańcom ankiet na stronie internetowej gminy Fałków oraz w siedzibie Urzędu Gminy,
po uprzedniej publikacji projektu uchwały lub opisu sprawy stanowiącej przedmiot konsultacji
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy Fałków oraz informacji o miejscu
i terminie pobrania ankiet, formie wypełnienia oraz miejscu i terminie złożenia ankiet;
3) spotkań konsultacyjnych, których przebieg będzie dokumentowany na piśmie w formie protokołu.
§ 6. 1. Przedmiot, zasięg, formę, terminy rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz komórkę
organizacyjną Urzędu, do której mieszkańcy będą kierować opinie lub uwagi, określa wójt w zarządzeniu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez: publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Fałków, wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń na obszarze objętym konsultacjami.
§ 7. 1. Termin do wyrażania opinii lub zgłaszania uwag nie może być krótszy niż 7 dni od dnia publikacji
zarządzenia wójta.
2. Mieszkańcy wyrażają opinię lub zgłaszają uwagi w formie elektronicznej lub pisemnej.
§ 8. 1. Po upływie terminu do wyrażania opinii i zgłaszania uwag wójt sporządza na piśmie zbiorcze wyniki
konsultacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
2. Zbiorcze wyniki konsultacji wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez: zamieszczenie informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Fałków, wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy oraz na tablicach ogłoszeń na obszarze objętym konsultacjami.
3. W przypadku, gdy przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały wójt przekazuje zgromadzone w toku
konsultacji dokumenty przewodniczącemu rady gminy nie później niż w terminie 7 dni od dnia sporządzenia
zbiorczych wyników konsultacji.
§ 9. 1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę mieszkańców w nich uczestniczących.
2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXXV/272/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Fałków.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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