
UCHWAtA NR LI/335/10
RADY GMINY W StAWNIE

z dnia 29 pazdziernika 2010 roku

w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarza_dowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dziatalnosci statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajJzie gminnym
( Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873; z2004r. Nr64, poz. 593;Nr 116, poz. 1203 i Nr210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298;
Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94, poz. 651; z 2008r. Nr 209,

^ poz. 1316; z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146
i Nr 127, poz.857) Rada Gminy Slawno uchwala co nast?puje :

§ 1. 1. Uchwala si? szczegotowy sposob konsultowania z organizacjami pozarzadowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej ..organizacjami pozarzadowymi", projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalnosci statutowej tych organizacji.

2. Konsultacje przeprowadza si? z organizacjami pozarzadowymi, ktorych terytorialny zakres
dzialania obejmuje obszar Gminy Siawno.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza si? w celu poznania opinii organizacji pozarza_dowych
o poddanej konsultacji uchwale.

2. Wynik konsultacji nie jest wiaj2qcy.
3. Konsultacje uwaza si? za wazne bez wzgl?du na ilosc uczestniczajcych w nich organizacji

pozarza^dowych.
§ 3. 1. Decyzj? w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wojt Gminy, a podaje si? ja^

do publicznej wiadomosci w formie ogloszenia.
2. W ogtoszeniu o konsultacjach okresla si? w szczegolnosci przedmiot, form? i termin

przeprowadzenia konsultacji oraz wtasciwa, komork? organizacyjna^ Urz?du Gminy lub jednostk?
organizacyjna, Gminy odpowiedzialna^za ich przeprowadzenie.

•
3. Ogtoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwaly podlega

zamieszczeniu na stronie internetowej Urz?du Gminy w Slawnie (www.ugslawno.pl), Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogtoszeri Urz?du Gminy w Slawnie.

4. Wzor formularza zgioszenia opinii stanowi zatqcznik Nr 1 do niniejszej uchwafy.
§ 4. 1. Konsultacje moga^ bye przeprowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej

z podanych form:
1) bezposrednich spotkah z przedstawicielami organizacji pozarzajdowych,
2) wyrazenia pisemnej opinii w sprawie b?dqcej przedmiotem konsultacji.

2. Z przebiegu konsultacji sporzajdza si? protokot zawierajqcy:
1 ) okreslenie przedmiotu konsultacji,
2) dat§ rozpoczecia i zakohczenia konsultacji,
3) ilosc otrzymanych opinii oraz nazwy organizacji opiniuja_cych.

3. W przypadku spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzajdowych zatapznikiem
do protokotu jest lista obecnosci uczestnikow spotkania.

4.Do protokotu dota^cza si? przekazane przez organizacje formularze opinii.
5.Komorka organizacyjna Urz?du Gminy odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

przekazuje zebrane opinie organizacji pozarzqdowych do rozpatrzenia Wojtowi Gminy.
6. Informacj? o wynikach konsultacji podaje si? do publicznej wiadomosci poprzez publikacj?

na stronie internetowej Urz?du Gminy w Stawnie (www.ugslawno.pl), w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogloszeri Urz?du Gminy w Slawnie.



§ 5.1.Termin wyraZenia opinii przez organizacje wynosi 10 dni od daty poddania go konsultacji
w sposob okreslony w § 3ust. 3.

2.Nieprzedstawienie opinii w terminie okreslonym w § 4 ust.1 oznacza rezygnacj? z prawa
do jej wyrazania.

S.Opini? organizacja powinna wyrazic w formie pisemnej .Opinia winna zawierac wszystkie
elementy okreslone we wzorze formularza , o ktorym mowa w § 3 ust. 4.

§ 6. Wykonanie uchwafy powierza si? Wojtowi Gminy Stawno.
§ 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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