
UCEWAł-A NR LIv/451/2010
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO

z dnia2,7 paiŹdziernkazjll I '

w sprawie określenia szczegóIowego sposobu konsultowania z organizacj9mi pozarządowymi i podmiotami
wymieniotrymi z\Y alt.3 ust.3 ustaYy o działalności pozytku publiczn€go i o wolontariacie projektu aktów

plawa miejscorv€go w dziedzinach dotyczących dzial.Iności statutowej tych orgaDizacji

Na podstawie afi. l8 ust' 2pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samożądzię gmirmym (Dz. U. z200| t.
Nrl42, poz. 1591,22002 r. Nr 23, poz. 220,Nt 62, poz. 558, Nr l13, poz. 984, Nr 153, poz. l27l iNr 214,
poz.l806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,22005 r.
Nr172, poz. 1441. Nr 175, poz. 145'7,22006 r. Nr 17, poz. 128, Nr I8I, poz. 1337, zf00'/ r. Nr 48, poz. 327, Nr
l38,poz. 974, Nr I'73, poz. 1218, 22008 r. Nr 180, poz. 1l i I, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr
I5,7 'poz. 1241' z20|0 r. Nr 28, poz' 142 i 146) oraz ań. 5 ust. 5 usta\łY z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pozJtku publicznego i o wolontariacię (Dz' u' z2003 r' Nr 96' poz. 8,73' z2004 r. Nf 64, poz' 593, Nr l 16,
po2.1203, Nr 2i0, poz.2135, 22005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,Nr 249, poz.
2104,2 2006 r. Nr 94, poz. 651, 2 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100,Nr22J poz. l20,Nr 157,
poz.124| , z 20 |0 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

51. Uchwała ninięjsza okrcśla szczegółowy sposób konsultowania z olganizacjami pozalządowymi
i podmiotami \łymienionymi w ań' 3 ust' 3 ustawy o działalności pozytku publiczne8o i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji' zwanych dalej
,,konsultacj ani".

s 2. Konsl tacje przeprowadza się w opaJciu o zasady|

1) pomocnicfości;

2.) partnerstwa;

3) suwerenności:

4) efektywnośc;;

5) uczciwej koŃurencji;

6) iawności.

s 3. l. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozaŹądowymi ; podmiotami \,lynienionymi w alt'3 ust'
3 usta.!ł} o działalności poatl.u publicznęgo o wolontariacie.

2. Konsultacje przeprowadza się wcelu poznania opinii podmiotów, o których mowa wust' 1' w sprawie
poddanej konsultacji.

3. wynik konsultacj i nie jest WiĄzący dla organów Gminy Gnie$'kowo'

' s4. L Jeżeli projękt aktu prawa miejscowęgo podlegający konsultaoji zgłaszany jęst zgodnię ze statutem
Gminf Gniewkowo z inic.jatywy Burmistrza Gnięwkowa' konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem
projektu pod obrady Rady Miejskiej.

.2.JęŹeli projekt aktu prawa miejsco.\ł'ego, podlegający konsultacji zgłaszany jęst zgodnię ze statutem,
z inicjaiyĘ} radnych lub grupy t00 mieszkańcórv wpisanych do rejes1ru wybórców-gminy, konsultacje
przeprowaclza się po otrfymaniu prfez Burmistrza od Przewodniczącego Rady MiejsKej stosownego projektu akfuprawa miejscowego.

s 5. l. Burrnistrz olgeśla w szczególności forrnę i termin przęprol.dzenia kons! tacji oraz właściwą kornóĘ
o €anizac) jną Ur7ędu Mieiskiego odpouiedzia|ną ld ich pr, 'eprowad/enie

' 2.Idormac.ję o podejmowanych konsult3cjach, wtym o przedmiocie konslLltacji, publikuje się na stronieinternetowej Urzędu Miejskjego' Informacja taka moze b;c równjez opub|ikowana w prasie o zasięgu lokalnymoraz w fbmie obwieszczeń naterenie gminy.
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3. Konsultację mogąmieć formę:

l) bezPośfednich otwartych spotkań;

2) wyrazenia pisemnej opinii w daoęj kwestii;

3) aŃiet.

4. w pżypadku konsultacji przeprowadzonych z ofgarizacjami pozalządowymi i podmiotami \ł,ymienionymi
vr' ań. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku pub]icznego i o wolontariacie, tem)in wymŹenia opinii nie może być
kótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia infomacji o konsu|tacjach na stronie inteńetowej Użędu Mięjskiego'

5. spfawozdanie z przepfovBdzonych konsrrltacji Burmistż przedstawia Radzie Miejskiej, załączając
jednocześnie własne stanowisko odnośnię uzyskanych opinii.

$ 6. wykonanie uchwały powieźa się Burmistfzowi Gniewkorła.

s 7' Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędolvym województwa
Kuja\ł5ko-Pomo$kiego.

PRZEWODNI

mqr Ja Kozłouski
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Uzasadnierie

Zgodniezań.5ust.5ustawyzdnia24kwietnia2003rokuodzja.lalnościpozytkupublicznegoiowolontariacię,
organ stanowiąpy jędnostki samolządu tęrytofialnego okeśla w drod'ze uchwały sfczegóło\łT sposób
konsultowania z radami działalności pożytku publiczDego lub oĘanizacjami pozalządorńTmi i podmiotami
wymienionymi w alt' 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscovrcgo w dżrcdzinach dotyczących działalności
stafutowej tyoh o.ganizacji. w związku z powyŹszym podjęcie uchwały jest zasadne.
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