Uchwała Nr LVIII562/2010
Rady Gminy Szemud
z dnia 10 listopada 2010 roku
W sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego Gminy Szemud w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn.zm.)
Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Regulamin przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi a art3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
Gminy Szemud w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVIII/562/2010
Rady Gminy w Szemud
z dnia 10.11. 2010 roku.
Regulamin
przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego Gminy Szemud w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.
Niniejsza procedura określa sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami o których mowa w artr.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji lub Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego w przypadku jej powołania .

§ 2.
1.Każdy z podmiotów wskazanych w § 1. ma prawo wyrażenia opinii na zasadach
określonych w uchwale.
2.Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych
przepisów prawa.

§ 3.
1.Konsultacje w sprawach wskazanych w § 1 ogłasza i przeprowadza Wójt

Gminy Szemud.

2.Sposób przeprowadzania konsultacji uzależniony jest od potrzeb i może być
przeprowadzony z wykorzystaniem , co najmniej jednej z wymienionych niżej form:
•
spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi
zrównanych,
•
pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie,
•
publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej,
•
publikacja projektu na stronie Gminy Szemud.

§ 4.
1.Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 powinno zawierać dane niezbędne do
prawidłowego przeprowadzenia konsultacji:
•
•
•
•
•
•

przedmiot konsultacji,
termin rozpoczęcia i zakończenia,
formę zgłoszenia opinii,
adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu,
osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,
sposób ogłoszenia wyników.

2..Wraz z ogłoszeniem zamieszcza się właściwy projekt będący przedmiotem konsultacji oraz
formularz przyjmowania uwag i wniosków, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5.
1.Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane co najmniej na 5 dni od daty
ich rozpoczęcia.
2.Termin wyrażenia opinii przez podmioty uprawnione w przedmiocie konsultacji nie może
być krótszy niż 14 dni.
3.Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej
wyrażenia.
4..Opinie anonimowe lub nie zawierające informacji o uczestnikach wymienionych w art3
ust.3 ustawy nie podlegają uwzględnieniu.
5..Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza
sprawozdanie, które przedstawia Wójtowi Gminy.
6..Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w
konsultacjach, jeżeli zostały one przeprowadzone w sposób zgodny z niniejszym
regulaminem.
7.Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Szemud w uzasadnieniu do
projektów uchwał.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVIII/562/2010
Rady Gminy w Szemud
z dnia 10.11. 2010 roku.

OPINIA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Termin konsultacji
od dnia…………………..do dnia…………………………………………
1. Informacja o podmiocie wyrażającym opinię:
Nazwa
podmiotu

i

adres

imię i nazwisko osoby
uprawnionej
do
reprezentowania
podmiotu
adres e-mail
tel.
2. Zgłaszane uwagi i wnioski
część
dokumentu do
której odnosi się opinia

treść opinii wraz z uzasadnieniem

