
UCHWAŁA NR LXI/546/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Swarzędz konsultacji społecznych 
dotyczących inwestycji na terenie Gminy Swarzędz w roku 2015

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLVIII/371/2005 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Swarzędz (t.j. Dz.U. Woj. Wlkp. z 2005 r., Nr 193, poz. 5338)

Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Przeprowadza się konsultacje społeczne w sprawie inwestycji na terenie Gminy Swarzędz 

w roku 2015.
2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest:

a) poznanie potrzeb wspólnoty samorządowej;
b) maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych;
c) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

3. Konsultacje odbywają się na zasadach określonych uchwałą Nr XLVIII/371/2005 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Swarzędz (t.j. Dz.U. Woj. Wlkp. z 2005 r., Nr 193, poz. 
5338).

4. Skutkiem przeprowadzenia konsultacji jest uzyskanie ze strony wspólnoty samorządowej 
opinii na temat planów inwestycyjnych Gminy Swarzędz, które będą realizowane w roku 
2015 na terenie Gminy Swarzędz.

§ 2. 
1. Propozycja inwestycji może zostać złożona przez każdego mieszkańca Gminy Swarzędz  

do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu w terminie określonym przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz.

2. Propozycja inwestycji powinna obejmować w szczególności:
a) podstawowe informacje dotyczące inwestycji, w tym jej tytuł, lokalizację oraz szacunkowy 

koszt realizacji;
b) cel inwestycji;
c) uzasadnienie potrzeby realizacji inwestycji.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz dokonana weryfikacji złożonych propozycji inwestycji.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz weryfikuje złożone propozycje uwzględniając 

w szczególności:
a) znaczenie inwestycji dla społeczności lokalnej;
b) możliwość realizacji inwestycji;
c) zgodność inwestycji z celami Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Swarzędz;
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d) lokalizację inwestycji;
f) szacunkowy koszt realizacji inwestycji.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety.
5. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania po jednym głosie na maksymalnie 

trzy propozycje inwestycji ujęte w ankiecie.

§ 3. 
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do powołania zespołu 

odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji, określenia zasad działania tego zespołu 
oraz określenia regulaminu konsultacji.

2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 1, jest w szczególności ocena formalno-prawna 
zgłoszonych propozycji inwestycji.

3. Regulamin konsultacji, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
a) termin przeprowadzenia konsultacji;
b) techniczne zasady zorganizowania konsultacji;
b) sposób weryfikacji tożsamości uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Swarzędz.

§ 4. 
1. Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji sporządzi protokół zawierający 

wyniki konsultacji.
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do 

publicznej wiadomości za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Miasta i Gminy 
w Swarzędzu, Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia  konsultacji.

3. Wyniki konsultacji stanowią materiał pomocniczy przy podejmowaniu rozstrzygnięć 
w sprawie inwestycji na terenie Gminy Swarzędz w roku 2015.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały nr XLVIII/371/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30
listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Gminy Swarzędz o przeprowadzeniu konsultacji z inicjatywy organów gminy lub na wniosek
mieszkańców decyduje w odrębnej uchwale Rada Miejska w Swarzędzu.

W związku z postulatami radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu, mieszkańców Gminy
Swarzędz oraz propozycjami Komisji Spraw Społecznych i Komisji Kultury i Sportu w
zakresie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Swarzędz dotyczących
inwestycji w roku 2015 dotyczących sportu, rekreacji i zieleni, popartymi przez Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz, koniecznym stało się podjęcie przedmiotowej uchwały.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie potrzeb mieszkańców Gminy Swarzędz,
maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych oraz budowanie
społeczeństwa obywatelskiego.

W wyniku jej przeprowadzenia Gmina powinna uzyskać ze strony mieszkańców Gminy
Swarzędz opinię na temat potrzeb inwestycyjnych Gminy Swarzędz.
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