
UCHWAŁA NR XXX/239/13
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Chełmża. 

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Chełmża przeprowadza się na zasadach i w trybie 
określonym niniejszą uchwałą. 

2. Konsultacje przeprowadzane są w celu zebrania opinii, pozyskania dodatkowych informacji 
i sugestii mieszkańców w sprawach szczególnie ważnych dla Gminy Chełmża. 

3. Wyniki przeprowadzonych konsultacji są udostępniane, a skutkiem przeprowadzenia konsultacji 
jest zastosowanie najbardziej optymalnego rozwiązania w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się: 

1) w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

2) w sprawach określonych w § 1 ust. 2. 

§ 3. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy: 

1) komisji Rady Gminy Chełmża; 

2) klubu radnych; 

3) Wójta Gminy Chełmża; 

4) co najmniej 50 mieszkańców Gminy Chełmża. 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać: 

1) proponowany termin i zakres przedmiotu konsultacji; 

2) propozycję formy konsultacji wymienionej w § 9 ust. 1; 

3) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji. 

3. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony został z inicjatywy mieszkańców, 
oprócz wymagań określonych w ust. 2, wniosek powinien zawierać również: 

1) wskazanie osoby (osób) upoważnionych do kontaktów w imieniu składających wniosek 
o przeprowadzenie konsultacji, z podaniem niezbędnych danych kontaktowych; 

2) listę osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji, 
które w dniu zgłoszenia tego wniosku były zarejestrowane w stałym rejestrze wyborców 
prowadzonym dla obszaru Gminy Chełmża; 
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4. Lista musi zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, 
własnoręczny podpis oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób popierających wniosek 
o przeprowadzenie konsultacji dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu konsultacji społecznych, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.). 

Na każdej z ponumerowanych stron listy osób popierających wniosek o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych musi być umieszczony zapis określający przedmiot konsultacji. 

5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony z inicjatywy mieszkańców powinien zostać 
rozpoznany nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia poprawnego pod względem 
formalnym wniosku. 

6. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji, zgłoszony z inicjatywy mieszkańców, nie spełnia 
wymogów formalnych, Wójt Gminy Chełmża, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, wzywa 
osoby upoważnione we wniosku do kontaktów, do uzupełnienia braków formalnych wniosku, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków 
formalnych wniosku uniemożliwiających nadanie mu dalszego biegu. 

7. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie nie wywołuje skutku 
w postaci wszczęcia procedury konsultacji. 

§ 4. Konsultacje powinny być przeprowadzane, w miarę możliwości, na etapie tworzenia założeń 
do konsultowanego projektu lub prac nad wstępną wersją konsultowanego projektu. 

§ 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy, chyba, że 
ustawa stanowi inaczej. 

§ 6. Celem przygotowania konsultacji Wójt Gminy Chełmża: 

1) wyznacza osobę koordynującą i odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, 

2) dokonuje wyboru formy ( form) przeprowadzenia konsultacji. 

§ 7. Formalną procedurę konsultacji uruchamia Wójt Gminy Chełmża w drodze zarządzenia, 
w którym określa: 

1) szczegółowy przedmiot konsultacji; 

2) termin ich rozpoczęcia i zakończenia; 

3) opis zastosowanej formy (form) konsultacji; 

4) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji; 

5) organizacyjno-techniczne wytyczne dotyczące przeprowadzenia konsultacji. 

§ 8. 1. Przeprowadzenie konsultacji powinno być poprzedzone ogłoszeniem zawierającym: 
przedmiot, formę, miejsce i termin prowadzenia konsultacji. 

2. Ogłoszenie o konsultacjach umieszcza się: 

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża; 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża; 

4) na tablicach ogłoszeń w miejscach ogólnodostępnych. 

§ 9. 1. Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem środków komunikacji dostosowanych do 
celów konsultacji i oczekiwań ich uczestników, w szczególności w następujących formach: 

1) protokołowanych, bezpośrednich spotkań z uczestnikami konsultacji, prowadzonych w sposób 
umożliwiający składanie wniosków i uwag; 

2) ankiet, w tym ankiet internetowych; 
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3) przy użyciu internetowych formularzy, umożliwiających wyrażenie opinii; 

4) poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 
przesyłanych drogą elektroniczną; 

5) przeprowadzenia badań w celu określenia preferencji społecznych; 

6) innej, umożliwiającej łatwy udział w konsultacji wszystkim zainteresowanym. 

2. Dopuszczalne jest przeprowadzenie konsultacji z wykorzystaniem łączenia form konsultacji. 

3. Konsultacje mogą polegać na: 

1) wyrażeniu opinii, zgłoszeniu uwag lub wniosków w zakresie przedmiotu konsultacji; 

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie; 

3) wyborze jednego z proponowanych rozwiązań. 

4. Wójt Gminy Chełmża może powierzyć wykonanie konsultacji wyspecjalizowanym podmiotom, 
które profesjonalnie zajmują się badaniem opinii publicznej. 

5. Konsultacje mogą trwać nie krócej niż 7 dni i nie dłużej niż jeden miesiąc. 

§ 10. Wójt Gminy Chełmża w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia konsultacji, 
przedstawia opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji oraz sposób ich 
wykorzystania, w następujących formach: 

1) Radzie Gminy Chełmża: w formie ustnej na najbliższej po przeprowadzeniu konsultacji sesji, lub 
w formie pisemnej bądź elektronicznej; 

2) mieszkańcom gminy: poprzez podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy, stronie internetowej oraz w BIP Gminy Chełmża. 

§ 11. Konsultacje uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących, jeśli 
zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Janusz Iwański
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