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UCHWAŁA NR XLVIII / 374 /10
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r., Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, 
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 
r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 
1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych w dalszej treści uchwały 
organizacjami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzialalności statutowej 
tych organizacji. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji, o których mowa w ust. 1 w 
sprawie poddanej konsultacji. 

3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje 
obszar Gminy Bierawa. 

§ 2. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia. 

2. W zarządzeniu określa się: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) formę konsultacji, 

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji lub datę zebrania konsultacyjnego, 

4) komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 

§ 3. 1. Konsultacje mogą mieć formę: 

1) pisemną - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do organizacji, o których mowa w § 
1 ust. 1 w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej sprawie, 

2) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, o których mowa w § 1 ust. 1. 

2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy. 

3. Informację o przeprowadzeniu konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, 
w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji. 

§ 4. 1. W przypadku wyboru pisemnej formy konsultacji, zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji 
wraz z projektem aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej danej 
organizacji przesyła się organizacjom z prośbą o wydanie opinii w terminie określonym w zarządzeniu. 

2. Nie przedstawienie opinii na temat projektu aktu prawnego we wskazanym terminie oznacza 
rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 
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3. Termin na wydanie opinii nie może być krótszy niż 5 dni od dnia otrzymania projektu aktu 
prawnego. 

§ 5. 1. Bezpośrednie spotkania z organizacjami odbywają się w formie zebrania konsultacyjnego. 

2. Zebranie konsultacyjne odbywa się w Urzędzie Gminy po uprzednim zaproszeniu na nie 
organizacji działających na terenie Gminy Bierawa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji. 

3. Zaproszenie do udziału w zebraniu winno być wysłane lub doręczone z co najmniej 5 dniowym 
wyprzedzeniem, przed datą zebrania. 

4. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych. 

§ 6. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się: 

1) protokół zawierający informację o temacie, terminie i wyniku konsultacji - jeżeli przyjęto formę 
zebrania konsultacyjnego, 

2) podsumowanie wyników konsultacji - jeżeli przyjęto pisemną formę konsultacji. 

2. W przypadku spotkania konsultacyjnego załącznikiem do protokołu jest lista obecności 
uczestników spotkania. 

3. Protokół lub podsumowanie konsultacji podpisuje Wójt Gminy lub osoba upoważniona przez 
Wójta do prowadzenia zebrania oraz osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji. 

4. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy. 

5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących w nich udział, jeżeli 
zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale. 

6. Wynik konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy na sesji przed głosowaniem aktu 
prawnego, który był przedmiotem konsultacji. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodnicząca Rady 

Renata Kubica


