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UCHWAŁA NR LVIII/383/10
RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

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

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 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, zwanych dalej „konsultacjami” w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Sakiewa
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Załącznik do Uchwały Nr LVIII/383/10

Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 10 listopada 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 

§ 1. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres 
działania obejmuje obszar Gminy Zduńska Wola. 

2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 

1) pomocniczości; 

2) partnerstwa; 

3) suwerenności; 

4) efektywności; 

5) uczciwej konkurencji; 

6) jawności, 

3. Każdy z podmiotów wskazanych w ust. 1 ma prawo wyrażenia opinii w sposób określony w uchwale oraz 
przesłanie jej na wskazany w ogłoszeniu o konsultacji adres i we wskazanej formie. 

4. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Zduńska Wola w formie 
zarządzenia. 

5. W zarządzeniu o konsultacjach określa się: 

1) przedmiot konsultacji; 

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym okres trwania konsultacji nie może być krótszy niż 10 
dni; 

3) formę konsultacji; 

4) komórkę/jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 

6. Informację o konsultacjach Wójt opublikuje co najmniej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy. 

§ 2. 1. Konsultacje mogą polegać w szczególności na: 

1) wyrażeniu 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 Urzędzie Gminy Zduńska Wola w Referacie kadr, kultury i promocji. 

3. Wyznaczone przez Wójta Gminy stanowisko bądź referat rozpatruje uwagi i opinie a następnie propozycje 
stanowiska w tej sprawie przekazuje do zatwierdzenia Wójtowi Gminy. 
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§ 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. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania. 

3. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez: 
opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, 
a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zduńska Wola. 

4. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący. Konsultacje uważa się za ważne bez 
względu na ilość uczestniczących w nich organizacji. 

5. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Zduńska Wola przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów 
aktów, o których mowa w § 1. 


