
UCHWAŁA NR XXVIII/190/2021 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawsko 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawsko, zwane 
dalej konsultacjami. 

2. Przez konsultacje rozumie się rejestrację opinii, uwag, propozycji mieszkańców, uprawnionych do brania 
udziału w konsultacjach, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji. 

§ 2. 1. Za wyjątkiem wypadków przewidzianych ustawą, konsultacje mogą być przeprowadzone w każdej 
innych sprawie ważnej dla Gminy Drawsko z inicjatywy: 

1) Rady Gminy Drawsko; 

2) Wójta Gminy Drawsko; 

3) jednostek pomocniczych gminy; 

4) lokalnych organizacji pozarządowych - w zakresie ich działania; 

5) co najmniej 100 mieszkańców gminy, uprawnionych do brania udziału w                                   
konsultacjach, jeżeli konsultacje dotyczą mieszkańców terenu całej gminy; 

6) co najmniej 30 mieszkańców obszaru, mającego zostać objętym konsultacjami,       uprawnionych do brania 
udziału w konsultacjach, jeżeli konsultacja nie dotyczy mieszkańców terenu całej gminy. 

2. Wnioski o przeprowadzenie konsultacji powinny zawierać: 

1)  określenie przedmiotu i celu konsultacji z uzasadnieniem; 

2)  propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji; 

3) propozycję form konsultacji. 

3. Wniosek zgłaszany przez grupę mieszkańców powinien zawierać dodatkowo wskazanie osób 
upoważnionych do kontaktów w imieniu grupy mieszkańców oraz listę mieszkańców Gminy Drawsko 
popierających wniosek, zawierającą imiona i nazwiska, adresy zamieszkania na terenie Gminy, własnoręczne 
złożone podpisy wnioskodawców. 

4. Jeśli wniosek grupy mieszkańców nie spełnia wymogów formalnych, Wójt wzywa osoby upoważnione 
we wniosku do kontaktów, do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

5. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku. 

6. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez 
rozpoznania. 

§ 3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt w formie zarządzenia, 
w terminie 14 dni od wniesienia wniosku poprawnego pod względem formalnym. 

§ 4. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze, na którym mają 
zostać przeprowadzone konsultacje. 

§ 5. 1. Konsultacje są prowadzone w jednej z form: 

1) otwarte spotkania i debaty z mieszkańcami, 

2) zbieranie uwag i wniosków, na formularzach, w punktach konsultacyjnych, 
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3) badanie opinii mieszkańców poprzez formularze, ankiety, sondaże itp. z wykorzystaniem metod 
tradycyjnych - papierowych lub drogą elektroniczną - on-line, 

4) wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji społecznych, 

5) innych niż określone w pkt. 1-4 formy konsultacji, wynikające ze specyfiki przedmiotu konsultacji oraz 
zapewniające szeroki dostęp mieszkańców do uczestnictwa w nich. 

2. Wójt dokonuje wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych 
okoliczności w zarządzeniu, o którym mowa w § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu: 

1) na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, 

2) na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych objętych konsultacjami, 

3) na stronie internetowej Gminy Drawsko. 

§ 6. 1. Otwarte spotkania i debaty są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób 
uprawnionych do udziału. 

2. Otwartemu spotkaniu i debacie przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta w zarządzeniu, o którym 
mowa w § 3. 

3. Przewodniczący otwartego spotkania i debaty informuje mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem 
konsultacji oraz o możliwych rozwiązaniach. 

4. Po dyskusji, w ramach której mieszkańcy powinni uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące przedmiotu 
konsultacji, przewodniczący otwartego spotkania i debaty informuje o sposobie przeprowadzenia głosowania, 
a następnie przeprowadza głosowanie. 

5. Opinię w sprawie poddanej konsultacji, mieszkańcy wyrażają w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów. 

6. Obsługę techniczną spotkania i debaty zapewnia pracownik urzędu gminy wyznaczony przez Wójta, do 
którego obowiązków należy: 

a) sporządzenie listy obecności osób uczestniczących w otwartym spotkaniu i debacie, 

b) sprawdzenie, czy osoby biorące udział w zebraniu są uprawnione do udziału w konsultacjach, zgodnie z § 
4 uchwały, 

c) sporządzenie protokołu z podaniem przebiegu otwartego spotkania i debaty, sposobu  przeprowadzenia 
głosowania i jego wyników. 

7. Wyniki konsultacji przewodniczący otwartego spotkania i debaty przedstawia Wójtowi, które następnie 
Wójt podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie treści w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 
www.gminadrawsko.pl  

§ 7. Wyniki konsultacji nie wiążą organów Gminy, jednak powinny być brane pod uwagę przy 
rozstrzygnięciach podejmowanych w sprawie stanowiącej przedmiot konsultacji. 

§ 8. 1. Wszystkie konsultacje muszą być poprzedzone odpowiednią do ich przedmiotu i zakresu akcją 
informacyjno-promocyjną, w szczególności na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i w jednostkach pomocniczych gminy. 

2. Wójt podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich zakończenia. 

3. Informacje z wyników konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej gminy  oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznych oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i w jednostkach pomocniczych 
gminy. 

§ 9. Kolejna konsultacja w tej samej lub podobnej sprawie może być przeprowadzona nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników poprzedniej konsultacji. 

§ 10. Wójt prowadzi rejestr przeprowadzonych konsultacji. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 
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§ 12. Traci moc uchwała nr V/30/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 14.02.2007 w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawsko. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

 
 

Ryszard Jabłonowski 
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