
UCHWAŁA NR 0007.47.2019
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. Regulamin konsultacji społecznych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb 
prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Tuliszków.

§ 2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy i Miasta Tuliszków to otwarty proces dialogu 
władz samorządowych z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji 
w sprawach publicznych, które wpływają na jakość życia mieszkańców.

§ 3. Konsultacje w  Gminie i Mieście Tuliszków prowadzone są w oparciu o następujące zasady 
konsultacji społecznych:

1. DOBRĄ WIARĘ - konsultacje odbywają się w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się 
nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji;

2. POWSZECHNOŚĆ - każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się 
o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd;

3. PRZEJRZYSTOŚĆ - informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być 
powszechnie dostępne.

4. RESPONSYWNOŚĆ - każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź, co 
nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych;

5. KOORDYNACJĘ - konsultacje społeczne posiadają koordynatora, którym jest pięcioosobowa 
komisja ds. przeprowadzania konsultacji.

6. PRZEWIDYWALNOŚĆ - konsultacje powinny być prowadzone na możliwie jak 
najwcześniejszym etapie tworzenia projektów, polityk publicznych lub planowania inwestycji.

7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO - choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają 
prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku 
przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Rozdział 2.
Tryb inicjowania konsultacji

§ 4. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w wypadkach przewidzianych ustawą oraz 
w sprawach ważnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków:

1. z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

2. z inicjatywy Rady Miejskiej

3. na wniosek skierowany do Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków :

a) grupy co najmniej 100 mieszkańców gminy

b) minimum 3 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               (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 688) działających na terenie Gminy i Miasta Tuliszków)

c) jednostki pomocniczej gminy

2. Rada Miejska występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, w której 
opisuje przedmiot konsultacji, teren na jakim mają odbywać się konsultacje oraz uzasadnienie potrzeby 
ich przeprowadzenia.
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§ 5. W zależności od przedmiotu konsultacji mogą mieć one zasięg:

1) ogólnogminny - dotyczący przedsięwzięć oddziałujących na cały obszar Gminy i Miasta Tuliszków  
lub wszystkich jego mieszkańców,

2) lokalny - dotyczący przedsięwzięć oddziałujących na określony obszar Gminy i Miasta Tuliszków

§ 6. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 7. W przypadku wniosków składanych przez co najmniej 100 mieszkańców należy wskazać osoby 
upoważnione do kontaktów w imieniu składających wniosek.

§ 8. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 4 ust 1 pkt 3 lit a należy dołączyć czytelnie przygotowaną 
listę osób popierających inicjatywę, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku wniosków składanych przez co najmniej 3 organizacje, o których mowa w § 
4 ust. 1 pkt. 3 lit. b do wniosku należy dołączyć listę zawierającą:

1. nazwę każdej organizacji oraz adres jej siedziby;

2. imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania każdej z organizacji;

3. podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania każdej z organizacji.

§ 9. 1. Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków rozpatruje wnioski, biorąc pod uwagę:

1) wagę przedmiotu konsultacji;

2) koszt przeprowadzenia konsultacji;

3) zaproponowane formy konsultacji, w jakich miałyby zostać przeprowadzone;

2. Wniosek może być uwzględniony w całości, w części lub też rozpatrzony odmownie.

3. Jeśli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych o którym mowa w § 4 ust 1 pkt 3 lit a, b 
lub c nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków , w terminie 14 dni od 
dnia jego złożenia, wzywa odpowiednio osoby upoważnione do kontaktów w imieniu składających 
wniosek lub wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie  14 dni od dnia 
otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku

5. W przypadku gdy braki formalne nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, wniosek 
pozostawia się bez rozpoznania.

6. O sposobie rozpatrzenia wniosku, wraz z uzasadnieniem, Burmistrz informuje odpowiednio 
wnioskodawców lub osoby upoważnione do kontaktów w imieniu składających wniosek, na piśmie, 
wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta 
Tuliszków w formie zarządzenia w terminie 14 dni:

1) od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w § 4 ust 2

2) od dnia wniesienia poprawnego pod względem formalnym wniosku, o którym mowa w §  
4 ust. 2 pkt 3 lit a, b, c

2. W zarządzeniu, o przeprowadzeniu konsultacji określa się w szczególności:

1) cel i przedmiot konsultacji;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) zasięg terytorialny konsultacji;

4) formy przeprowadzenia konsultacji;

5) skład  osobowy komisji ds. przeprowadzenia konsultacji
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Rozdział 3.
Tryb prowadzenia konsultacji

§ 11. Konsultacje społeczne ogłasza Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków.

§ 12. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych powinno zawierać:

1. przedmiot konsultacji;

2. cel konsultacji;

3. zasięg terytorialny konsultacji;

4. termin konsultacji;

5. formy konsultacji;

§ 13. 1. Wyboru form konsultacji dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków.

2. W zależności od przedmiotu konsultacji oraz potencjalnych adresatów konsultacji, przeprowadza 
się je w minimum jednej z wymienionych form:

1) protokołowane otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami;

2) warsztaty dla  mieszkańców mające na celu wypracowanie rozwiązań;

3) ankiety, w tym ankiety internetowe,

4) dyżury konsultacyjne;

5) możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu;

5) aplikacja do przyjmowania wniosków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

6) inna, umożliwiająca łatwy dostęp do konsultacji społecznych wszystkim zainteresowanym.

§ 14. Informacja o konsultacjach społecznych powinna zostać opublikowana co najmniej na 7 dni 
przed datą rozpoczęcia konsultacji oraz zawierać niezbędne informacje dotyczące trybu i formy 
konsultacji.

§ 15. Informacja o konsultacjach społecznych powinna zostać opublikowana na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 4.
Raport z konsultacji

§ 16. Po zakończeniu konsultacji społecznych, w terminie nie dłuższym niż 45 dni Burmistrz Gminy 
i Miasta  publikuje raport z ich przebiegu za pomocą:

1. Biuletynu Informacji Publicznej;

2. strony internetowej gminy www.tuliszkow.pl

§ 17. 1. Raport z przebiegu konsultacji społecznych przygotowuje komisja ds. przeprowadzenia 
konsultacji

2. Raport powinien zawierać:

1. informacje o przebiegu konsultacji w tym: czas trwania, zastosowane formy, liczba osób 
uczestniczących;

2. merytoryczne podsumowanie konsultacji;

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 18. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

§ 19. Wyniki konsultacji nie są wiążące, są jednak brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
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§ 21. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tuliszkowie

Andrzej Janczewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.47.2019

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

z dnia 17 lipca 2019 r.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Na podstawie Regulaminu Konsultacji Społecznych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej 
w Tuliszkowie nr……………

Składam/y do Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków 

wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

□ co najmniej 100 mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków

□ co najmniej 3 organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

□ jednostka pomocnicza gminy

1. Osoby upoważnione do kontaktów w imieniu inicjatorów:

a) Imię i nazwisko.....................................................................................................................

Adres pocztowy.....................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej...................................................................................................

Tel. kontaktowy.......................................................................................................................

b) Imię i nazwisko.....................................................................................................................

Adres pocztowy.....................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej...................................................................................................

Tel. kontaktowy.......................................................................................................................

2. Przedmiotem konsultacji jest:

…...........................................................................................................................................................
.

...............................................................................................................................................................
.

...............................................................................................................................................................
.

1 właściwe podkreślić

3. Zasięg konsultacji:

□ wszyscy mieszkańcy gminy

□ mieszkańcy osiedla/osiedli 
(jakich?)..............................................................................................................................................

 (jakich?)..............................................................................................................................................

□ mieszkańcy sołectwa

(jakiego?) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

□ inne (kogo dotyczy?) ..................................................................................................

…....................................................................................................................................................
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4. Wnioskowany termin 
konsultacji..........................................................................................................................................

5. Uzasadnienie wniosku o przeprowadzenie konsultacji 
.........................................................................................................................................................................
........................................................

......................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................
.

…...........................................................................................................................................................
.

...............................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................
.

...............................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................

6. Sugerowany termin konsultacji

:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. Sugerowana forma konsultacji:

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Wyjaśnienia:

1. Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszonego z inicjatywy co najmniej 
100 mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków należy dołączyć listę osób popierających inicjatywę

2. Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji zgłoszonego z inicjatywy co najmniej 3 organizacji 
pozarządowych działających na terenie Gminy i Miasta Tuliszków należy dołączyć listę organizacji 
popierających inicjatywę
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.47.2019

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

z dnia 17 lipca 2019 r.

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH INICJATYWĘ ROZPOCZĘCIA KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH

W Gminie i Mieście Tuliszków

W ZAKRESIE

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Liczba Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Podpis
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Składając podpis, oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do złożenia wniosku o rozpoczęcie konsultacji społecznych, zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zmianami).

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

·Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków z siedzibą 
w Tuliszkowie, plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1  jest Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, 
kontakt e-mail pod adresem: sekretariat@tuliszkow.pl

·Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych jest Pani Ewa Galińska,  tel. 531 641 425,  e-mail: inspektor@osdidk.pl 

·Przetwarzamy podane przez Panią/Pana dane osobowe, w celu przeprowadzenia  Konsultacji 
Społecznych i uczestniczenia w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Tuliszków.

·Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz inne organizacje, którym Gmina i Miasto 
Tuliszków może ujawnić Pani/Pana dane osobowe.

·Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na udział 
w Konsultacjach  Społecznych.

·Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów 
marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.

·Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) 
w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać 
jakiekolwiek decyzje.

·W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

·Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało 
niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.
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