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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Poświętne w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 19 i art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 z późn. 
zm.). Rada Gminy Poświętne ustala co następuje: 

§ 1. 

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy Poświętne w formie uchwały 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów. 

§ 2. 

Konsultacje stanowiące jedną z form współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie przeprowadza się w oparciu o zasady: 

a) pomocniczości, 

b) partnerstwa, 

c) suwerenności, 

d) efektywności, 

e) uczciwej konkurencji, 

f) jawności. 

§ 3. 

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w §1 w sprawie poddanej 
konsultacji. 

§ 4. 

Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy 
Poswiętne. 

§ 5. 

1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Poświętne w drodze zarządzenia, które 
określi: 

a) przedmiot konsultacji, 

b) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 
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c) formę konsultacji, 

d) komórkę lub jednostkę organizacyjną Urzędu Gminy Poświętne odpowiedzialną za przeprowadzenie 
konsultacji. 

2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Poświętne, w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej na 5 dni przed terminem ich rozpoczęcia. 

§ 6. 

1. Konsultacje przeprowadza się w trybie: 

a) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa w §1, 

b) zapytania ankietowego, 

c) zgłaszania opinii i wniosków do opublikowanych na stronie internetowej gminy projektów 
dokumentów. 

2. Możliwe jest łączenie kilku trybów przeprowadzenia konsultacji. 

3. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Poświętne. 

4. Konsultacje nie trwają krócej niż 14 dni. 

5. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie 
i przedmiocie konsultacji oraz ich wyniku (wnioski, opinie). Dołącza się go do projektu uchwały w celu 
przedłożenia pod obrady Rady Gminy Poświętne. 

§ 7. 

1. Informacje o wynikach konsultacji podaje się niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej 
wiadomości. 

2. Przy podawaniu informacji o wynikach konsultacji stosuje się odpowiednio §5 ust. 2 uchwały. 

§ 8. 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy. 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 


