
 

Uchwała Nr LVII/398/10 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 20 października 2010  roku 

 

w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania 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 Drezdenko w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z 

późn. zm.).  
 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Drezdenku  

/-/ Jerzy Skrzypczyński  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Uzasadnienie 

 

Art. 5 ust. 5 znowelizowanej w roku bieżącym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje organ stanowiący samorządu 

terytorialnego do określenia, w drodze uchwały, szczegółowego sposobu konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.  

 
 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr LVII/398/10 

Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 21 października 2010 roku 

 

Szczegółowy sposób konsultowania 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 Drezdenko w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

 

§1 

Ilekroć w niniejszym załączniku do uchwały jest mowa o:  

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie,  

2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Drezdenko, 

3. Radzie  – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Drezdenku,  

4. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Drezdenka, 

5. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Drezdenku,  

6. Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe 

i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie.  

§2 

 

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych o projektach 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi, których terytorialny zakres 

działania obejmuje obszar gminy Drezdenko. 

3.Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  

 

§3 

 

1. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady 

Rady. 

2. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o wynikach konsultacji, 

ich przedmiocie, formie i terminie.  

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące.  

4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji 

pozarządowych. 

5. Protokół, o którym mowa w pkt4 przekazuje się radnym wraz projektem aktu prawa 

miejscowego, którego konsultacje dotyczyły oraz zamieszcza na stronie internetowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu. 

 

§4 



 

1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia, w którym 

określa: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,  

3) formę konsultacji, 

4) pracownika Urzędu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji. 

 

§5 

 

Konsultacje mogą być prowadzone w jednej z form: 

1. Poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do organizacji pozarządowych.  

2. Zamieszczenie projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu. 

3. Organizację bezpośrednich spotkań z organizacjami pozarządowymi. 

  

§6 

 

1. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Burmistrz. 

2.Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu aktu prawa 

miejscowego oraz liczby uczestniczących w nich organizacji. 

3.W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań informację o 

zarządzonych konsultacjach wysyła się do organizacji pozarządowych za pośrednictwem poczty 

w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania. Informacja powinna 

zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Do protokołu, o którym mowa w §3 pkt2 

dołącza się listę obecności uczestników spotkania. 

 

 


