
UCHWAŁA NR III/30/2019
RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Powiatu Głubczyckiego

Na podstawie podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), Rada Powiatu w Głubczycach uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego.

2. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych 
ważnych sprawach dla powiatu, w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

3. W konsultacjach mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego.

§ 2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) powiatowy,

2) lokalny, gdy sprawa dotyczy mieszkańców określonego terytorium (części powiatu).

§ 3. 1. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się:

1) gdy wymagają tego przepisy ustaw,

2) z inicjatywy Starosty, Zarządu Powiatu Głubczyckiego lub Rady Powiatu Głubczyckiego,

3) na wniosek mieszkańców Powiatu Głubczyckiego w liczbie co najmniej 100 osób.

2. Grupa mieszkańców powiatu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, może wystąpić z wnioskiem 
o przeprowadzenie konsultacji, który powinien zawierać co najmniej:

1) opis sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

2) zasięg terytorialny konsultacji,

3) uzasadnienie celowości przeprowadzenia konsultacji,

4) wskazanie osoby reprezentującej grupę mieszkańców wraz z jej adresem zamieszkania,

5) listę poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji, która powinna zawierać:

a) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,

b) adres zamieszkania,

c) numer PESEL,

d) oświadczenie wyrażające zgodę na przekazanie Zarządowi Powiatu Głubczyckiego podanych danych 
osobowych oraz ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia spotkania konsultacyjnego i głosowania 
w sposób przewidziany uchwałą,

e) podpis osoby udzielającej poparcia.

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się w jednej z następujących form:

1) ankieta dostępna w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz na stronie internetowej Powiatu 
Głubczyckiego,

2) otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.

2. Dopuszcza się możliwość łączenia obu form przeprowadzenia konsultacji.

3. Konsultacje prowadzone w formie ankiet nie mogą trwać krócej niż 14 dni.
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4. Sprawa będąca przedmiotem konsultacji w formie spotkania z mieszkańcami zostaje rozstrzygnięta poprzez 
poddanie jej pod głosowanie jawne i bezpośrednie przez uczestników spotkania konsultacyjnego, gdzie o wyniku 
tego głosowania decyduje zwykła większość głosów.

§ 5. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego wpływu do 
Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

2. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu.

3. Zarząd Powiatu Głubczyckiego może w drodze uchwały:

1) odrzucić wniosek ze względów formalnych,

2) rozpatrzyć wniosek negatywnie, jeśli przedmiot sprawy nie będzie nadawał się do konsultacji,

3) wszcząć procedurę konsultacji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, Zarząd Powiatu Głubczyckiego w uchwale wskazuje co 
najmniej:

1) tematykę sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

2) termin konsultacji,

3) formy przeprowadzenia konsultacji,

4) terytorialny zasięg konsultacji,

5) harmonogram czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji.

6) wykaz osób odpowiedzialnych za obsługę informacyjno-organizacyjną konsultacji.

§ 6. Zawiadomienie o konsultacjach umieszcza się co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem stosownie do 
przedmiotu konsultacji na stronie internetowej Powiatu Głubczyckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na 
tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Głubczycach.

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Głubczyckiego po zakończeniu konsultacji:

1) podaje do publicznej wiadomości sposób załatwienia sprawy, opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych 
konsultacji poprzez zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu 
Głubczyckiego i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach, nie później niż w ciągu 14 dni od 
zakończenia konsultacji.

2) przedkłada Radzie Powiatu Głubczyckiego informację, o której mowa w pkt 1.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Powiatu Głubczyckiego i mają charakter wyłącznie 
opiniodawczy.

§ 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach, jeżeli 
zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Głubczyckiego.

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Radosław Gorzko
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