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UCHWAŁA NR LIV/296/2010
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 28 października 2010 r.

ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 

Na podstawie Art. 5 a ust. 2 i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie 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 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 2006 r. Nr 94 poz 651 
z 2008 r. Nr 209 poz. 1316 z 2009r.nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. nr 28 poz.146, Nr 
127 poz. 857) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§ 1. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego przeprowadza się z radami działalności pożytku 
publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji, w celu poznania 
ich opinii. 

§ 2. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1, ogłasza Burmistrz w formie zarządzenia. 

2. Ogłoszenie winno zawierać: 

a) przedmiot konsultacji (projekt uchwały) 

b) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym okres trwania konsultacji nie może być krótszy niż 
7 dni 

c) formę konsultacji 

d) podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji. 

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w terminie 2 dni przed terminem ich 
rozpoczęcia. 

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem co najmniej jednej z podanych form: 

a) otwarte spotkania z przedstawicielami zainteresowanych organizacji 

b) forum dyskusyjne na stronie internetowej Urzędu w zakładce Urząd Miejski „ Zapytaj Burmistrza” 

c) uwagi na piśmie kierowane do Urzędu. 

2. Z otwartego spotkania sporządza się protokół z załączoną listą obecności. 

§ 4. 1. Wszelkie materiały z konsultacji przedstawia się Burmistrzowi: 

a) protokół z otwartego spotkania 

b) wydruki ze strony internetowej 

c) uwagi i opinie złożone na piśmie 

2. Burmistrz wszystkie materiały z konsultacji wraz z projektem uchwały Rady dostarcza do Biura Rady. 

§ 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Kałużny


