UCHWAŁA Nr XXXII/214/2010
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności PoŜytku
Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 , Dz. U. z
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 /, oraz art. 5
ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
/Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210
poz. 2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249,
poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, Dz. U. z
2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146
/, Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje :

§ 1
Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności PoŜytku
Publicznego Gminy , w przypadku jej powołania, zwaną dalej „Radą”, lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami
pozarządowymi”, 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) suwerenności stron,
3) partnerstwa,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.

§ 3
1. Konsultacje przeprowadza się z Radą oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1,
w sprawie poddanej konsultacji.
3. Wynik konsultacji nie jest wiąŜący dla organów gminy .
§ 4
1. W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy Polska Cerekiew
określa w szczególności:
a) przedmiot konsultacji,
b) formę konsultacji,
c) termin przeprowadzenia konsultacji,
d) oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za ich
przeprowadzenie.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem dokumentu przeznaczonego
do konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikuję na stronie
internetowej Gminy Polska Cerekiew i tablicy ogłoszeń.
3. Konsultacje mogą mieć formę:
a) bezpośrednich otwartych spotkań,
b) wyraŜenia pisemnej opinii w danej kwestii,
c) ankiet,
d) zgłaszania się organizacji pozarządowych o których mowa w § 1 w odpowiedzi na
zamieszczony na stronie internetowej Gminy Polska Cerekiew komunikat o
prowadzonych konsultacjach.
4. Ustalenia poczynione na spotkaniach, których mowa w pkt 3a, są odnotowane w
protokole spotkania.
5. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w pozostałych formach wynikiem konsultacji są
ankiety lub wystąpienia podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach złoŜone na
piśmie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie o którym mowa w pkt 1c
6. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z Radą, Wójt przesyła Radzie pisemny
projekt aktu prawa miejscowego wraz z uzasadnieniem. Termin wyraŜenia opinii przez
Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu.
Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyraŜenia.
7. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
termin wyraŜania opinii nie moŜe być krótszy niŜ 14 dni od dnia zamieszczenia informacji
o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Polska Cerekiew.
8. Z przebiegu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza
protokół.
9. Po zakończeniu konsultacji protokół jest przedstawiony Wójtowi Gminy.
10. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów
aktów o których mowa w § 1, załączając jednocześnie własne stanowisko odnośnie
uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Gminy Polska Cerekiew i tablicy
ogłoszeń.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.

§ 6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

