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UCIIWAŁA NR v/l8/2011
RADY GMINY CZERMIN

z dnia 23 lutego 201 I r.

w sprawi€ szcz€gółowego sposobu konsultowania z radami dzia|a|ności poĘtku publicznego lub
organizacjami pozarządorrymi i podmiotami rrTmienionymi w art.3. ust.3 ustarry o działalności pożytku

publicznego i o wo|ontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącycb dziala|ności
tych organizacji

Na podstawie ań.l8 ust.2 pk1 15 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 200l r. Nr
14f' poz. |59| z pożniejszymi zmianami ) oraz w związku Z art. 5 ust. 5 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontaliacie (Dz'U z 20|0 r. Nr 234 poz. l536) Rada Gminy uchwala :

- Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r o działalności
pożytku publicznego io wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacj i

$ 1. Postanowienia ogólne.

l) Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

a) pomocniczości

b) partnerstwa

c) suwerenności

d) efektywności

e) uczciwej konkurencj i

f) jawności

2) Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem pĄektu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy.

3) Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioĘ wymienione w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego io wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie
gminy Czermin zwane dalej ,, podmiotami ,, .

4) Konsu|tacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 3.

$ 2. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji:

l) Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje wójt Gminy w drodze Zarządzenia" które okreś|i:

- przedmiot konsultacji

- termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

- formę konsultacji

. komórkę organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialnąza przeprowadzrnie konsultacji

2) Konsu|tacje rnoga mieć formę:

a) pisemną poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w $l ust'3
w celu wyraŻenia pisemnej opinii w danej kwestii

b) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Czermin'
w Biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

c) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o klórych mowa w $l ust. 3

3) o wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy.

4'1Z przebiegu konsultacji sporz'ądza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie
i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.
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5)w przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkĄ w tenninie ńe pófuiejszym nD
7 dni przed wyznaczoną daĘ spotkania wysyła się informację począ tradycyjną lub eleksoniczną Informacja
powinna zawierać temrĘ miejsce oraz przcdmiot konsultacji.

6) Ze spotkania sporząlza się protokół zawieĘąpy infonnację o przedmiocie konsu|tacji' przebiegu dys|cusji oraz
podjęte ustalenia i opinię. Do protokołu dołąpza się listę obecnośoi uczestników spotkania .

$ 3. Postanowienia końcowe.

l) Konsu|tacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wią!49e. Konsultacje uznaje się 7A wafrla bez
względu na liczĘ uczestniczqpych w nich podmiotów wymienionych w $l ust. 3.

2) wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie intemetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Czermin.

$ 4. Wykonanic uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy'

$ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódawa
Podkarpackiego.
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