
UCHWAŁA NR IV/38/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU

z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 
Prudnik

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/355/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom gminy Prudnik uczestnictwa w ważnych dla 
gminy sprawach, poznanie ich opinii o poddanych konsultacjom sprawach, maksymalizacja 
efektywności i trafności procesów decyzyjnych oraz  pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji 
dla projektowanych rozwiązań.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Konsultacje zarządza:

1) Rada Miejska w sprawach określonych w ustawie z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 
200 mieszkańców - we wszystkich sprawach ważnych dla gminy Prudnik;

2) Burmistrz Prudnika na zasadach określonych w uchwale, w istotnych sprawach dla rozwoju gminy, 
w tym przede wszystkim:

a) dokumentów o charakterze strategicznym i programowym dotyczących rozwoju gminy, 
w tym programów dotyczących spraw społecznych,

b) programów rewitalizacji,

c) inwestycji o różnym zasięgu oddziaływania,  planowanych do realizacji z budżetu 
Gminy Prudnik,

d) funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien zawierać:

1) przedmiot i cel konsultacji;

2) zasięg terytorialny;

3) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

3. Zarządzający konsultacje powołuje komisję uprawnioną do ich przeprowadzenia.”;

3) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Konsultacje uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących, jeżeli 
zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

Id: B3149EB7-DCBD-42B2-924C-6B68DCAE4967. Podpisany Strona 1



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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Alicja Isalska
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