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UCHWAŁA NR XXXIX/206/10
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących sfery zadań 
publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz działalności 
statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, zwanych dalej 
organizacjami pozarządowymi. 

2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są: 

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 
pozarządowych, 

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów wskazanych w §1, w odniesieniu do 
projektów aktów będących przedmiotem konsultacji. 

3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów. 

§ 3. Opinie i uwagi organizacji złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane 
w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawa miejscowego. 

§ 4. Konsultacje mają być prowadzone w formie udostępniania konsultowanych projektów uchwał na stronie 
internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu gminy Stanisławów oraz możliwości wnoszenia uwag 
w postaci wniosków w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 5. Termin wyrażania opinii w sprawie konsultowania projektów aktów prawa miejscowego wynosi14 dni od 
dnia zamieszczenia projektu uchwały na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu gminy Stanisławów. 

§ 6. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgłoszone w czasie konsultacji projektów prawa miejscowego 
kierowane są do Wójta Gminy. 

§ 7. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Stanisławów przedstawia Radzie Gminy Stanisławów w uzasadnieniu do 
projektów aktów, o których mowa w §2 ust. 1. 

§ 8. Nieprzedstawienie opinii w wyżej wymienionym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

§ 9. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy. 

§ 10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały 
przeprowadzone w sposób okreslony w uchwale. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.. 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/6/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu 
i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. W związku z nowelizacją ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, art. 5 ust. 5 znowelizowanej 
ustawy zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących ich działalności statutowej. Projekt uchwały określa takie zasady. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisławów 

Andrzej Gałązka


