
Uchwała Nr 274/2010 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności 
poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi                    
w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, projektów 
aktów prawa miejscowego 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 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271,  Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717,  Nr 162 poz.1568;                  
z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;                
z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. 
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 
poz.142 i 146, Nr 106 poz.675) w związku z art.5 ust.5 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r.                       
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873; z 2004r. Nr 64 
poz.593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135; z 2005r. Nr 155 poz.1298, Nr 169 poz.1420,              
Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz.2104; z 2006r. Nr 94 poz.651; z 2008r. Nr 209 poz.1316;                      
z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 22 poz.120, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.146)  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności poŜytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w brzmieniu ustalonym w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 



 
Uzasadnienie 

 

 

W dniu 12 marca 2010 roku weszła w Ŝycie nowelizacja ustawy z dnia 24.04.2003 r.  

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Znowelizowana ustawa zobowiązuje 

organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego 

sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy, projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. 

Niniejszy projekt uchwały stanowi wypełnienie niniejszej delegacji.  

Konsultacje społeczne to nie tylko umoŜliwienie zapoznania się z projektami aktów 

normatywnych. To otwartość na wyraŜane przez organizacje pozarządowe opinie. To takŜe 

gotowość do ich uwzględniania lub poinformowania, dlaczego nie zostały uwzględnione. 

Przepisy niniejszej uchwały mają na celu określenie ram prawnych, w których 

powyŜsze cele mają być realizowane.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr 274/2010  
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności 
poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi                    
w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 
 

 
§ 1.1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii rady działalności poŜytku 

publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 
zwanych dalej „organizacjami”, o projektach aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadza się  
z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy i miasta 
Jastrowie. 

2. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie. 
3. W zarządzeniu określa się:  
1) przedmiot konsultacji oraz cel, 
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym okres trwania    
    konsultacji nie moŜe być krótszy niŜ 14 dni, 
3) formę konsultacji, 
4) komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, 
5) adres, na który naleŜy przekazywać opinie i uwagi w przedmiocie konsultacji. 
4.  Zarządzenie w sprawie  przeprowadzenia konsultacji jest zamieszczane  

w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu. 

5. KaŜdy z podmiotów wskazanych w ust. 1 ma prawo wyraŜenia opinii wyłącznie                  
w sposób określony w niniejszej uchwale.  

 
§ 2.1. Konsultacje mogą polegać w szczególności na: 
1)      wyraŜeniu opinii lub uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, 
2)      udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, 
3)      wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań. 
2. Konsultacje mogą mieć formę ankiet, w tym elektronicznych, bezpośrednich 

spotkań z przedstawicielami organizacji, składania pisemnych opinii lub uwag 
zainteresowanych organizacji, drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio  
w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu.  

3. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiąŜący. Konsultacje 
uwaŜa się za waŜne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji. 

   



§ 3.1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje  
o temacie, terminie i wyniku konsultacji. W przypadku spotkania z przedstawicielami 
organizacji załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.  

2. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do 
jej wyraŜenia.  

3. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia 
ich zakończenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta  
w Jastrowiu, w Biuletynie Informacji Publicznej a takŜe wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. 

4. Wyniki konsultacji Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie przedstawia Radzie 
Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1. 
 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 


