UCHWAŁA NR VIII/76/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami
działającymi w sferze pożytku publicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 r., poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) konsultacjach – rozumie się przez to zasięganie opinii organizacji na temat projektu aktu prawa miejscowego;
2) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) gminie – rozumie się przez to gminę Czarny Dunajec;
4) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu;
5) stronie internetowej – rozumie się przez to stronę internetową gminy: www.czarny-dunajec.pl ;
6) BIP – rozumie się przez to zakładkę „Organizacje pozarządowe” w Biuletynie Informacyjnym gminy.
§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii przedstawicieli organizacji o sprawie poddanej
konsultacji.
§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną
w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.
§ 4. 1. Przez przeprowadzenie konsultacji rozumie się:
1) ogłoszenie konsultacji;
2) zbieranie opinii;
3) opublikowanie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji.
2. Nieprzedstawienie opinii przez przedstawicieli organizacji, o sprawie poddanej konsultacji, oznacza
rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
§ 5. Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
§ 6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy, ale nie są wiążące dla organów gminy.
Rozdział 2.
Szczegółowy sposób konsultowania
§ 7. 1. Konsultacje ogłasza Wójt Gminy Czarny Dunajec.
2. Konsultacje przeprowadzane z organizacjami odbywają się w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty ich
rozpoczęcia.
3. Ogłoszenie o konsultacjach, ich tematyce oraz projekt aktu prawnego poddawany konsultacji, publikuje się
na minimum 14 dni przed terminem ich zakończenia:
1) na stronie internetowej;
2) w BIP;
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3) informacja taka może być również opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym.
4. Konsultacje przeprowadza się w jednej z niżej podanych form:
1) protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji, z możliwością składania opinii;
2) przyjmowania od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie w tym opinii składanych drogą elektroniczną.
§ 8. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie z ich przebiegu, które zawiera:
w szczególności termin przeprowadzenia konsultacji, temat sprawy poddawanej konsultacji, liczbę i nazwy
organizacji uczestniczących w konsultacjach oraz analizę i wnioski wynikające z konsultacji.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 publikuje się nie później niż w ciągu 30 dni:
1) na stronie internetowej;
2) w BIP.
Rozdział 3.
Przepisy końcowe
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 10. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia
29 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku
publicznego.
Przedstawiony projekt uchwały ustala zasady konsultacji projektów aktów
prawa miejscowego oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tychże konsultacji z
organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek ustalenia w drodze
uchwały szczegółowego sposobu 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.
Podjecie uchwały nie generuje skutków finansowych dla budżetu gminy Czarny
Dunajec.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gonciarczyk
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