
Uchwała Nr XLIV/235/2010  
Rady Gminy Rozdra Ŝew  

z dnia 10 listopada 2010 r.  

w sprawie okre ślenia szczegółowego sposobu konsultowania z organiz acjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 us tawy 
o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotycz ących działalno ści statutowej tych 
organizacji.  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) Rada Gminy RozdraŜew uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie są 
projekty: 
1) aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, 
2) roczne lub wieloletnie programy współpracy Gminy RozdraŜew z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

§2. 

1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszystkie działające na terenie 
gminy RozdraŜew organizacje i podmioty, o których mowa w § 1. 

2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu uchwały pod obrady 
Rady Gminy. 

3. Projekt uchwały poddanej konsultacji podaje się do wiadomości poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej gminy, tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z informacją o sposobie i terminie 
przeprowadzenia konsultacji. 

§ 3 

1. Konsultacje mogą mieć formę: 

1) bezpośredniego spotkania Wójta Gminy lub osoby przez niego upowaŜnionej 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których 
mowa w § 1, 



2) wyraŜania przez organizacje i podmioty we wskazanym terminie pisemnej 
opinii w odpowiedzi na projekt podany do wiadomości w sposób określony w 
§ 2 pkt 3. 

2. O wyborze formy konsultacji decyduje Wójt Gminy. 

3. Wyznaczony termin spotkania bądź termin wyznaczony do wyraŜenia opinii nie 
moŜe być krótszy niŜ: 

1) 7 dni od podania do wiadomości projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, 
2) 14 dni od podania do wiadomości projektu rocznego lub wieloletniego programu 
współpracy Gminy RozdraŜew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego                       
i o wolontariacie. 

4. Z przeprowadzonych konsultacji, w zaleŜności od ich formy, sporządza się: 

1) protokół ze spotkania, zawierający listę uczestników, temat konsultacji, podjęte 
ustalenia i opinie, 
2) protokół zawierający zestawienie złoŜonych pisemnych opinii.  

§ 4. 

1. Konsultacje uznaje się za waŜne bez względu na liczbę organizacji i podmiotów, 
o których mowa w § 1 biorących w nich udział, jeŜeli przeprowadzone zostały 
w sposób określony w niniejszej uchwale.  

2. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy, załączając 
jednocześnie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii. 

3. Informacje o wynikach konsultacji publikowane są Biuletynie Informacji 
Publicznych.  

4. Wynik konsultacji nie jest wiąŜący dla organów gminy. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Gminy  
mgr Renata Zych - Kordus 

 



Uzasadnienie 

  

W dniu 12  marca 2010 r. weszła w Ŝycie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r.  o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

Znowelizowana ustawa, w art.5 ust. 5 zobowiązuje organ stanowiący samorządu 
terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu 
konsultowania z radami działalności poŜytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego               
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konieczność 
uregulowania sposobu przeprowadzania konsultacji wynika z faktu, iŜ jest to jedna      
z form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest więc  uzasadnione. 

 
 
Wójt Gminy 

         mgr Mariusz  Dymarski 


