
UCHWAŁA NR VII/27/15
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. 
zm.1)) Rada Miejska w Niemodlinie, uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy Alei 
Wolności 7 w Niemodlinie dla działalności Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu Mar-Kot.

§ 2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców Niemodlina w sprawie, o której 
mowa w §1.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w Niemodlinie w terminie do 31 maja 2015 r.

2. Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Niemodlina, dalej zwani 
„mieszkańcami”.

§ 4. Konsultacje polegać będą na udzieleniu przez mieszkańców, odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za 
lokalizacją w budynku przy Alei Wolności 7 w Niemodlinie (były budynek szkolny) działalności prowadzonej 
przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot związanej z prowadzeniem domu readaptacji społecznej dla 
matek z dziećmi i ludzi bezdomnych ?”.

§ 5. Konsultacje odbędą się poprzez podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom zawiadomienia 
o konsultacjach, które:

1) zawierać będzie informację o przedmiocie konsultacji, ich terminie oraz zasadach udziału w konsultacjach;

2) zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz rozplakatowane 
zostanie na terenie Niemodlina.

§ 6. Mieszkańcy wezmą udział w konsultacjach w terminie określonym w §3 ust.1 poprzez :

1) udzielenie pisemnej odpowiedzi na zadane pytanie, o którym mowa w §4 i jeżeli prześlą tą odpowiedź:

- w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub dostarczą do biura podawczego,

- lub w wersji elektronicznej na wskazany w zawiadomieniu o konsultacjach adres mailowy;

2) głosowanie na zebraniu mieszkańców zorganizowanym przez Burmistrza Niemodlina.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Palak

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