UCHWAŁA NR LI/308/18
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVII/292/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 408)
Rozdział 2. Tryb inicjowania konsultacji otrzymuje brzmienie:
"Rozdział 2.
Tryb inicjowania konsultacji
§ 4. Konsultacje przeprowadza się:
1) gdy wymagają tego przepisy ustaw;
2) w innych sprawach należących do zakresu działania Gminy Sulęcin:
a) z inicjatywy Burmistrza Sulęcina,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej w Sulęcinie,
c) z inicjatywy komisji stałej Rady Miejskiej w Sulęcinie,
d) na wniosek:
- Sulęcińskiej Rady Seniorów,
- Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sulęcinie,
- grupy co najmniej 200 mieszkańców Gminy Sulęcin posiadających czynne prawo wyborcze do Rady
Miejskiej w Sulęcinie,
- co najmniej 4 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.).
§ 5. Rada Miejska w Sulęcinie występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały,
w której opisuje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich prowadzenia.
§ 6. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, składany przez podmiot lub podmioty określone w §
4 pkt 2 lit. d, kieruje się do Burmistrza Sulęcina.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, złożony przez podmiot lub podmioty, o których mowa w §
4 pkt 2 lit. d, zawiera:
1) opis przedmiotu konsultacji;
2) propozycję formy konsultacji;
3) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez grupę mieszkańców, o której mowa w §
4 pkt 2 lit. d tiret trzecie, zawiera również:
1) wskazanie imienia i nazwiska osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej danych kontaktowych,
2) wykaz osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji obejmujący następujące dane dotyczące
tych osób:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numer PESEL,
- własnoręczny podpis.
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§ 7. Burmistrz Sulęcina rozpatruje złożony wniosek w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia, informując
wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i podając uzasadnienie".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sulęcin oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zbigniew Szczepański
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