UCHWAŁA NR IX/46/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Kożuchów
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

gminnym

§ 1. W uchwale Nr XXV/204//05 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kożuchów
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 21, poz. 460, z 2013 r. poz. 1190) dokonuje się następujących
zmian:
1) w § 2 uchyla się ust. 3;
2) w § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) sporządzenie ogłoszeń o przeprowadzeniu konsultacji i ich rozplakatowanie na
obszarze objętym konsultacjami oraz umieszczenie na stronie internetowej i Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.”;
3) w § 7:
a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie”
„1) treść przedmiotu konsultacji, pytania lub warianty rozwiązania sprawy,”,
b) uchyla się ust. 1 pkt 3,
c) uchyla się ust. 2 pkt 2,
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Karty konsultacyjne można składać:
1) w formie papierowej w miejscu wskazanym do ich złożenia;
2) w formie elektronicznej na adres wskazany do ich złożenia.”;
5) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji rozplakatowuje się co najmniej na siedem
dni przed terminem konsultacji na obszarze gminy objętym konsultacjami oraz umieszcza
na

stronie

internetowej

i Biuletynie

Informacji

Publicznej

Urzędu

Miejskiego

w Kożuchowie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r.
poz. 379 i poz. 1072 )

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

Uzasadnienie
Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie możliwości przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Kożuchów w trybie karty konsultacyjnej w tym
wykorzystując do tego celu internet i pocztę elektroniczną. W dobie zwiększającego się dostępu
do internetu oraz coraz powszechniejszej formy porozumiewania się społeczeństwa za pomocą
poczty elektronicznej konsultacje społeczne dotrą do większej ilości mieszkańców naszej gminy
oraz winny przyczynić się do poszerzenia kręgu osób biorących udział w konsultacjach.
Proponowane zmiany nie spowodują zmian w budżecie Gminy Kożuchów.

