UCHWAŁA NR XXVIII/275/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otmuchów
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Otmuchów, zwane dalej „konsultacjami” przeprowadza się
w wypadkach przewidzianych w ustawach oraz mogą być przeprowadzone w innych sprawach ważnych dla
Gminy Otmuchów w celu poznania opinii mieszkańców, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej
konsultacji.
§ 2. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie, na którym mają być
przeprowadzone konsultacje.
§ 3. Zakres konsultacji, o których mowa w § 1. może być ograniczony do terenu jednej lub kilku jednostek
pomocniczych lub terenu miasta Otmuchów.
§ 4. Konsultacje zarządza Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów w wykonaniu obowiązujących przepisów,
z własnej inicjatywy lub na wniosek, o którym mowa w § 6.
§ 5. Konsultacje z mieszkańcami gminy winny odbywać się na następujących zasadach:
1) możliwość wypowiedzenia się wszystkich mieszkańców gminy, a w przypadku ograniczenia zasięgu
konsultacji, mieszkańców danej miejscowości;
2) nieskrępowanej swobody wypowiadania się w sprawach będących przedmiotem konsultacji;
3) dobrowolności udziału w konsultacjach.
§ 6. 1. Konsultacje można także przeprowadzić na wniosek:
1) Rady Miejskiej;
2) Rad jednostek pomocniczych;
3) grupy mieszkańców liczącej co najmniej 15 osób.
2. Wskazane w ust. 1 podmioty mogą we wniosku proponować sposób poprowadzenia konsultacji.
§ 7. 1. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 6.1. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
zarządzeniem określa:
1) przedmiot konsultacji;
2) sposób przeprowadzenia konsultacji z uwzględnieniem wniosku w tej sprawie;
3) miejsce przeprowadzenia konsultacji;
4) termin konsultacji;
5) skład Komisji do przeprowadzenia konsultacji;
6) osoby odpowiedzialne za techniczne zabezpieczenia konsultacji.
2. Obsługę techniczną konsultacji zapewniają wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów.
3. Ustalenia ust. 1 i 2 dotyczą także konsultacji zarządzonych w wykonaniu obowiązujących przepisów z
inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów.
§ 8. Po przeprowadzeniu konsultacji Komisja sporządza protokół z konsultacji, który zawiera:
1) czas i miejsce przeprowadzenia konsultacji;
2) skład Komisji, która przeprowadziła konsultacje;
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3) przedmiot konsultacji;
4) wynik konsultacji ze wskazaniem ilu mieszkańców poparło określone rozwiązania oraz ilu było przeciw.
§ 9. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów kieruje protokół z konsultacji do Rady Miejskiej z propozycjami
rozwiązania problemu będącego przedmiotem konsultacji.
§ 10. Opinie w sprawie poddanej konsultacji mieszkańcy wyrażają w glosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
§ 11. 1. Konsultacje dotyczące wszystkich mieszkańców Gminy Otmuchów uważa się za dokonane, jeżeli
zostały przeprowadzone we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy i na całym terenie miasta
Otmuchów, a w przypadku określonym w § 3. jeżeli zostały przeprowadzone na całym terenie, do którego
zostały ograniczone.
2. Za przyjęte uznaje się opinie, za którymi w głosowaniu opowiedziała się większość mieszkańców.
§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 wrzesnia 2009 r.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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