
UcHwAŁA NR 328xxx\'lv2010
RADY GMINY RoŹwIENIcA

z dnta 23 wrześmia Ż010 r.

w sprawie szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządow1mi i podmiotami

wymieńionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o rlziałalności poźry'tku publicznego i o
'wolontaiiacie projektów łktów prawa nriejscowego gminy Roźwienica w rlziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie ań.7ust. 1pkt 19 i art 18 ust.2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gninnym

(Dz. d. z 2001r., Nr I42, po;. l5g1 j.t' zpóźn. ml') oraz w zwią7k'I z ara.5 ust' 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

ioku o działalności pozrytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz 873 z pózrr. zrr.) Rada

Gminy w Roźwienicy uchwala co następuje:

$ 1. okeśla się ',Szczegołowy 
sposób konsultowani a z organizaĄani pozarządowyni i podmiotami

q.oiienionyml * *i. 3 ust' 3 ustawy o rŁiałalności poźytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa

mieis"owego w dzieclzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji'', stanowiący załącznik Nr 1 do

\_. niniejszej uchwĄ.

$ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Roźlłienica'

$3.UchwałapodlegaogłoszeniuwDziennikuUrzędow)'mWojewództwaPodkarpackiego'

$ 4. Uchwała wchodzi w źrycie po upĘrvie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa

PodkarPackiego.
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Załącnrik do UchwĄ Nr 328XxxvIV20l0

Rady Gminy Roźwienica

z dnia Ż3 wrzęśria 2010 r.

Szczególowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionJmi w art'

s oł. s_'.t""v i ania 24 kwietnia 20ol ro]t<u o ańałatności połytku publicznego i_owolontańacie projektów

aktów prawa miejscowego gminy Ro""a'*il*1"*i:ach dotyczących dzialalności statutowej Ęch

I. Postanowienia ogólne'

1) Konsuttacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

a) pomocniczości.

b) partnerstwą

c) suwerenności,

d) efektywności'

e) uczciwej konkurencj i,

f) jawności.

2)KonsultacjeprzeprowadzasięprzerlwniesieniemprojektuakhrprawamiejscowegopodobradyRadyGminy
Roźwienica.

3) Uprawnionyrni do udziału w konsultacjach są

a) or gauzacje pozaruądow e,

b)oodmiowwvmienionewań.3ust.3ustawyodziałalnościpożytkupublicmego-'iowolontariacie-' 
;;"*;dń"" ć;^łalność stahrtowąna terenie Gminy Roźwienica, zwane daĘ ,podmiotami''.

4) Konsultacje ptzepro,łładza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt I ppkt 3) w sprawie

poddanej konsultacji.

II. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji'

1) Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Roźwienica w rlrodze zarząózenia' które

określi:

a) przedmiot konsultacji,

b) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) formę konsultacji.

2) Konsultacje mogą mieć forrnę:

a) Disemna - *oplzez przeslanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w pkt I'
' 
itpf,r l1 iu 

"ifu 
*ytienia pisemnej opinii o danej kwestii'

b)zamieszczenianąokes7dniprojektówaktów.n1ayamiejscoweeonastronieir:ternetowejUrzęduGminy
RoŹwienica w BiuleĘnie r"i"iirJ'.1'rouli.-".;, łra1" uea;" pop-rzed'one informacją na stronie oficjalnej

Gminy Roźwienica oiaz na tablicy ógłoszeń Urzędu Gminy Roźwienica'

c)bezpośrednichspotkańzpodmiotami,okńrychmowawpktIppkt'3,naktórychprzedstawianyjestprojekt
aktu Prawnego.

3) o wyborze danej formy konsultacji decyduje wójt Gminy Roźwienica'

4\Z przębięgll konsultacji sporządza się protokół za:wiaający informację o formie konsultacji' terminie

' ńr'r"a-ioł. tonsultad oraz wynikach konsultacji'
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5)W przypadku konsultrcji pro_wadzonych w forrnie bezpośrednich spotkĄ w termini€ nie pózniejszym niż
7 dni ptzed wynaczoną daą spotkania wysla się infomrację poczĘ tradyryjna lub elekhoniczną. Informacja
powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokoł zawierający

informację o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokofu dołącza

się listę obecności uczeshików spotkania.

ó) W prz5padku przeprowadzenia konsultacji w formie okeślonej w pkt tr ppkt 2) lit. a) i b) zg)aszanie uwag,
propozycji i opinii dotyczących pĄektu aktu prawa miejscowego odbywa się na podstawie formu1mza do

konsultacji stanowiącego załącznLk Nr 1do niniejszego ,'Szczegołowego sposobu konsultowania '.'''' który

na'!eĘ złoĘć w Selcetariacie Urzędu Gminy Roźwienica iub przesłac drogą elekhoniczną w w).maganym

terminie.

lII. Postanowienia końcowe.

1) Konsultacje mają charalńer opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważme bez

względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów określonych w pkt I' ppkt 3).

2) wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stonie intemetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy Roźwienica.
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Załącz:ik Nr 1

do,,Szczegołowego sposobu konsultowania...''

FoRMI']LARZDoKoNSULTACJIPRoJEKTUAI(TUPRAWAMIEJScowEGowZAKRESIE
DZIAŁALNoŚo sTATUTowEJ oRGAlIIzAcJI PoZARZĄDoWEJ

- 
órgantzocja tub Podmlot skłodd]ący forńular' P od P i sy os ó b .e p re zc nt ul ąą' ch

wakrzonie prolgktu rl(tu prsva Bi.Jścowtgo , który ie3t kon9ultow'ny

walozalle dotychczsśo'ił€go złplsu w proj€kcle uchwrły' który wym'g& zmlany
(nale, wptsąć dosrowne bźmienie pf^ePtsu )

Proponowlrra zEieDlonc br'mienie z'pisu lub treść nowego prz€piśu

?;";;;;,n;-r-ró;i aoao"i" ao p,ii.a" 
"owego 

pnepilw pott 2 *pis4ć nd'eły!::y2

UztśtdDlanle wprowadzanych zmian

tltrc uwlgl l oPl'a€ do PtoJ€ktu uch!r'6ły
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Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwiehria 2003 lbl(tr o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie @z. U.
z 2003 r. Nr 96 poz873 zpófu. m.) nałożyła na organ stanowiący jealnostki samorządu terytorialnego obowiązek

określenia w drodze uchwaĘ szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

w ttziedzinacb doĘcząrych działalności ststutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art'3

usl3 ustawy o dzialalności poĄńku publiczrego i o wolontariacie (art. 5. ust. 5). Niniejsza uchwała stanovri

wypełnienie powyższ€go przspisu ustawow€go, a mianowicie określa sposób oraz ustala formy przęrowarlzania
konsultacji.
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