
 
 
 

 UCHWAŁA NR XXXIX/255/2010 
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA 

z dnia 27 października 2010 r. 
 
 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 
 
 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r.Nr142, 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. Nr 96, poz. 873 z póź. zmianami) Rada 
Miejska Wielichowa uchwala, co następuje 
 

§ 1. 
 

Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, zwanych dalej „konsultacjami”. 
 

§ 2. 
 

Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 
1) pomocniczości, 
2) partnerstwa, 
3) suwerenności, 
4) uczciwej konkurencji, 
5) jawności. 
 

§ 3. 
 

1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w 
sprawie poddanej konsultacji. 
3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Wielichowa. 
 

§ 4. 
 

1. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego podlegający konsultacji zgłaszany jest, zgodnie ze statutem 
Gminy Wielichowo, z inicjatywy Burmistrza, konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem 
projektu pod obrady Rady Miejskiej. 
2. Jeśli projekt aktu prawa miejscowego podlegający konsultacji zgłaszany jest zgodnie ze Statutem 
Gminy Wielichowo, z inicjatywy radnych konsultacje przeprowadza się po otrzymaniu przez 
Burmistrza od Przewodniczącego Rady Miejskiej projektu stosowanego aktu prawa miejscowego. 
 

 
 
 



 
 

§ 5. 
 

1. Konsultacje mogą mieć formę: 
1) bezpośrednich otwartych spotkań, 
2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii, 
3) ankiet, 
2. Informację o podejmowanych konsultacjach, w tym o przedmiocie konsultacji publikuje się na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielichowo. Informacja taka może być 
również opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń. 
3. Burmistrz Wielichowa określa w szczególności, formę i termin przeprowadzania konsultacji oraz 
wyznacza pracownika  Urzędu Miasta i Gminy Wielichowo odpowiedzialnego za ich 
przeprowadzanie. 
4. Termin wyrażania opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
nie może być krótszy niż 10 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie 
internetowej Gminy Wielichowo i Biuletynu Informacji Publicznej. 
5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Wielichowa przedstawia  Radzie 
Miejskiej załączając jednocześnie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielichowo. 
 

§ 6. 
 

Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowo. 
 

§ 7. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                             Przewodniczący Rady 
                                                                                              Miejskiej Wielichowa 
 
                                                                                                Stanisław Marciniak 


