
 
Uchwała Nr XIII/76/08 

Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 30 kwietnia 2008 

 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta 

Izbica Kujawska 
 
 
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  
Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje: 

§ 1 
 
 
Konsultacje z mieszkańcami Gminy i Miasta Izbica Kujawska przeprowadza się w 
wypadkach przewidzianych ustawą obligatoryjnie oraz w innych sprawach ważnych dla 
gminy i miasta w celu poznania opinii mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy 
poddanej konsultacji. 

§ 2 
 
 
W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze na którym 
mają być przeprowadzone konsultacje, które w dniu konsultacji posiadają czynne prawo 
wyborcze. 

§ 3 
 
 
Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą być przeprowadzone na terenie całej 
gminy lub mogą być ograniczone do jednego lub kilku sołectw, miejscowości. 

§ 4 
 
 
1. Konsultacje obejmujące swoim zasięgiem obszar całej gminy zarządza Rada Gminy i 
Miasta w Izbicy Kujawskiej w formie uchwały. 
2. Konsultacje obejmujące obszar jednego lub kilku sołectw, miejscowości zarządza 
Burmistrz Gminy i Miasta. 
3. Uchwała lub zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji winna określać: 
1) przedmiot konsultacji; 
2) termin przeprowadzenia konsultacji; 
3) obszar, na którym przeprowadzone zostaną konsultacje; 
4) sposób przeprowadzenia konsultacji w formach określonych w §5; 

§ 5 
 
 
Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się: 



1. Na zebraniach wiejskich sołectwa lub miejscowości wchodzącej w jego skład,  
2 Na zebraniu z mieszkańcami miasta 
3. Poprzez ankiety. 

§ 6 
 
W przypadku konsultacji z mieszkańcami w formie ankiet organ zarządzający konsultacje 
określa wzór ankiety i treść zawartych w niej pytań oraz termin i miejsce przekazania 
wypełnionych ankiet. 

§ 7 
 
 
Ogłoszenie o zebraniu powinno ukazać się co najmniej 7 dni przed jego terminem poprzez: 
1. Umieszczenie treści zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta; 
2. Za pośrednictwem sołtysów jednostek objętych konsultacją; 
1) w drodze kurendy; 
2) umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej jednostek; 
3) ogłoszenie o zebraniu powinno zawierać określenie tematu konsultacji oraz miejsce, dzień i 
godzinę rozpoczęcia zebrania. 

§ 8 
 
 
1. Zebranie uważa się za ważne, gdy bierze w nim udział co najmniej 20% mieszkańców 
uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacji; 
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej frekwencji zebranie jest 
prawomocne po upływie pół godziny w tym samym dniu bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu. 

§ 9 
 
 
1. Zebranie otwiera i prowadzi przewodniczący zebrania, informuje o sprawie będącej 
przedmiotem konsultacji oraz przedstawia możliwe rozwiązania. 
2. Po dyskusji, w ramach której mieszkańcy uzyskują wszelkie możliwe rozwiązania 
dotyczące przedmiotu konsultacji przewodniczący zebrania informuje o sposobie 
prowadzenia glosowania i przeprowadza glosowanie. 
3. Uczestnicy zebrania wyrażają opinię w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§ 10 
 
 
Obsługę techniczną zebrania zapewnia burmistrz poprzez wyznaczenie pracownika Urzędu 
Gminy i Miasta, do obowiązków którego należy: 
1. Sporządzenie listy obecności; 
2. Sprawdzenie, czy osoby biorące udział w zebraniu są uprawnione do udziału w konsultacji; 
3. Spisanie protokołu, który powinien zawierać datę zebrania, listę obecności, stwierdzenie 
ważności zebrania, przedmiot zebrania i opis przebiegu dyskusji, wyniki przeprowadzonych 
głosowań oraz podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta. 



§ 11 
 
Konsultacje mają charakter opiniotwórczy i opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla 
organów gminy. 

§ 12 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta. 

§ 13 
 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta
Zofia Warda 



                             
 

Uzasadnienie 
 
do uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i 
Miasta Izbica Kujawska. 
 
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w wypadkach 
przewidzianych ustawą oraz innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone 
na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Określenie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami należy do kompetencji rady gminy. 
 
Uchwała Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej zakłada dwa organy właściwe do 
zarządzania konsultacji. Konsultacje obejmujące swoim zasięgiem obszar całej gminy 
zarządza Rada Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej. Konsultacje obejmujące obszar jednego 
lub kilku sołectw, miejscowości zarządza Burmistrz Gminy i Miasta. 
W uchwale przewidziano dwie formy konsultacji: zebrania z mieszkańcami i ankiety. 
Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy 
poddanej konsultacjom, ale zgodnie z prawem, wyniki konsultacji nie są dla organów 
rozstrzygających wiążące. 
Podjęcie takiej uchwały będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji 
wymagającej przeprowadzenia konsultacji, będą się one mogły odbyć w oparciu o znane 
wszystkim mieszkańcom zasady i w wiadomym trybie. 
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