
                                                      Uchwała Nr 268/XLVI/2010 

                                                    Rady Gminy w Gać 

                                                    z dnia  5 listopada 2010 roku  

 

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

                    z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

                    w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

                    pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów  

                    prawa miejscowego  

 

                    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 nr 142 ,poz.1591                

z późn. zm.) w związku z art.5 ust.5 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, 

poz.873 z późn. zm. ) Rada Gminy  u c h w a l a  co następuje: 

  

§ 1. 

Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania  z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  

o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

zwanych dalej „konsultacjami „ 

 

§ 2. 

Konsultacje  przeprowadza się w oparciu o zasady: 

1/pomocniczości, 

2/partnerstwa, 

3/suwerenności, 

4/efektywności, 

5/uczciwej konkurencji, 

6/jawności    

   

§ 3. 

1.Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady 

Gminy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji pozarządowych. 

2.Konsultacje przeprowadza się w celu  poznania opinii podmiotów, 

o których mowa  w ust. 1, w sprawie poddanej konsultacji. 

 3. Konsultacje uważa się za ważne  bez względu na ilość uczestniczących 

w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

  4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Rady Gminy. 

 



§ 4 . 

1.Wójt Gminy określa przedmiot, formę i termin przeprowadzenia  

konsultacji. 

        

2.Informację o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem dokumentu 

przeznaczonego do konsultacji publikuje się na stronie internetowej Gminy. 

3.Konsultacje mogą mieć formę: 

1/bezpośrednich  otwartych spotkań, 

2/wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii, 

3/ankiet. 

4. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy. 

5.Termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia 

zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Gminy. 

6.Wyniki konsultacji  przedstawia się Radzie Gminy. 

7.Wyniki konsultacji  mogą być  opublikowane na stronie internetowej 

          i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 6. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.   

 

 


