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UCHWAŁA NR XXXIII/249/10
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU

z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. ze zm)Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala , co następuje: 

§ 1. - 

1. Przeprowadza się konsultacje w przypadkach przewidzianych ustawą oraz innych sprawach ważnych dla 
gminy Skalbmierz w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Celem konsultacji prowadzonych na zasadach i w trybie określonym niniejszą uchwałą jest umożliwienie 
organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie wypowiedzenie się w sprawach ważnych dla gminy Skalbmierz, poznanie ich opinii 
oraz umożliwienie udziału w tworzeniu prawa stanowionego przez organy gminy Skalbmierz w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

§ 2. - 

1. W konsultacjach uczestniczą: 

1)organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Skalbmierz w zakresie ich statutowej działalności; 

2)inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 

1)pomocniczości; 

2)partnerstwa; 

3)suwerenności; 

4)efektywności; 

5)uczciwej konkurencji; 

6)jawności. 

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie wiąże organów gminy. 

§ 3. - 

1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionego 
podmiotu. 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji nie wiąże Burmistrza Miasta i Gminy przy podejmowaniu decyzji 
o przeprowadzeniu konsultacji. 

3. Burmistrz przed rozpoczęciem konsultacji określa w Zarządzeniu: 

1)przedmiot konsultacji; 

2)czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

3)zasięg terytorialny konsultacji; 

4)formę przeprowadzania konsultacji; 

5)osobę odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji. 
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§ 4. - 

1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić organizacje pozarządowe działające na terenie 
gminy Skalbmierz i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w zakresie ich statutowej działalności. 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji musi określać: 

1)cel, jaki ma być osiągnięty w wyniku prowadzonych konsultacji; 

2)uzasadnienie przeprowadzania konsultacji; 

3)termin i zasięg prowadzonych konsultacji; 

4)formę zorganizowania konsultacji; 

5)wskazywać osobę upoważnioną do kontaktów w imieniu wnioskodawcy z organami gminy. 

3. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 2 jest rozpatrywany przez Burmistrza Miasta i Gminy 
w terminie 30 dni od daty jego złożenia. 

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji nie spełniający wymogów zawartych w ust. 2 Burmistrz Miasta 
i Gminy zwraca bez rozpatrzenia, wskazując braki stanowiące podstawę zwrotu wniosku. 

§ 5. - 

1. Burmistrz Miasta i Gminy informuje osobę, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 o sposobie załatwienia 
złożonego wniosku. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1 przekazuje się zainteresowanym w ciągu 7 dni od dnia, którego 
przedmiotem było rozpatrzenie wniosku. 

§ 6. - 

1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w jednej z następujących form: 

1)imiennej bądź anonimowej pisemnej ankiety; 

2)spotkań; 

3)powoływania zespołu opiniodawczo- -konsultacyjnego; 

4)umieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronach BIP. 

2. Dopuszcza się także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza 
formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych. 

§ 7. - 

1. Informację o wynikach konsultacji przedstawia się Radzie Miejskiej w Skalbmierzu. 

2. Wyniki konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy nie później, niż w ciągu 30 dni 
od zakończenia konsultacji. 

§ 8. Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział 
w konsultacjach. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały wynikło z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz. 873/. Ustawa nakłada obowiązek określenia sposobu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi projektów prawa miejscowego. Mając to na względzie podjęcie uchwały jest konieczne. 


