Uchwała Nr XXIX/ 193 /05
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 14 lutego 2005 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Korfantów.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/, Rada Miejska uchwala, co następuje: 
§ 1
W sprawach ważnych dla Gminy, określonych przez Radę Miejską albo Burmistrza Korfantowa lub w przypadkach określonych w ustawach przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami na zasadach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.
	Prawo udziału w konsultacjach przysługuje osobom wpisanym do rejestru wyborców. 

 						§ 2

O przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami postanawia Burmistrz w drodze zarządzenia.

                                                         § 3
	W sprawach dotyczących ogółu mieszkańców Gminy konsultacje przeprowadza się na terenie całej Gminy.

W sprawach dotyczących części mieszkańców Gminy konsultacje mogą być ograniczone do mieszkańców zamieszkujących w miejscowościach, których konsultacje dotyczą.
O zasięgu terytorialnym konsultacji postanawia Burmistrz w zarządzeniu, o którym mowa w § 2.



                                                         § 4
O zarządzeniu konsultacji z mieszkańcami Burmistrz zawiadamia mieszkańców najpóźniej na 7 dni przed ich terminem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w miejscowościach objętych konsultacjami.
Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
    a) określenie przedmiotu konsultacji,
    b) określenie formy konsultacji,
    c) wskazanie miejsc przeprowadzenia konsultacji oraz terminu ich rozpoczęcia i zakończenia.

                                                  § 5
	Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzone w następujących formach:
    a) na zebraniach wiejskich zwoływanych przez Burmistrza w tym celu    
        na listach wg. Wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały
    b) przez zbieranie podpisów na listach wg wzoru stanowiącego załącznik 
        do niniejszej uchwały.

Możliwe jest zastosowanie obydwu w/w form konsultacji w tej samej sprawie.
                                                   § 6
	Burmistrz powołuje komisję do spraw konsultacji z mieszkańcami w skład, której mogą wchodzić pracownicy Urzędu Miejskiego oraz pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
	Zadaniem komisji jest wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem konsultacji, tj. organizacja spotkań z mieszkańcami, sporządzenie protokołu z tych spotkań, dokonanie podsumowania wyników ankiet oraz sporządzenie sprawozdania z przebiegu konsultacji, zawierającego przedstawienie ich wyników w ciągu 5 dni od daty zakończenia konsultacji.

Protokół, o którym mowa w ust. 2 powinien odzwierciedlać przebieg konsultacji oraz powinien być podpisany przez wszystkich członków komisji. Do protokołów dołącza się wyniki głosowania w sprawie przedmiotu konsultacji z wyszczególnieniem liczby głosów 
"za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

                                                   § 7 

	Burmistrz na najbliższej Sesji Rady Miejskiej przedstawia wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy.

Wyniki konsultacji nie mają charakteru wiążącego.
Rada Miejska może uznać przeprowadzone konsultacje za nieskuteczne lub niewystarczające. 
W takim przypadku zleca Burmistrzowi ponowne ich przeprowadzenie, określając ich zakres i formę.

                                                   § 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

                                                   § 9

Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący
Jan Oleksów
	 


