UCHwAŁA
Nr LVII/513/10
RADY GMII\IY PoDGÓRZYN
z dnia 9 listopada2010r.
w sprawie: przyjęcia '' Regulaminu konsultacji z organizacjami poĘtku publicznego,
organizacjami pozalządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnościstafutowej tych organizacji''.

Na podstawieart. 18 ust.2 pkt 6 ustawyz dnia8 marca 1990r. o samorządziegminnym(Dz.
U, z200I r. nt 142,poz.1591zpóźn.
zm.)oruzart.5 ust.5 ustawyzdnia24 kwietnia2003
roku o działalności
pożytkupublicznegoi o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz.873z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala,
conastępuje:

$1
Przyjmuje się stanowiący zaŁącznik do uchwĄ ''Regulamin konsultacji z organizacjami
pożytku}ublicznego, organizacjami pozaruądowymii podmiotami, o których mowa w art.3
ust.3 ustawy o działalnościpoĄrtku publicznego i o wolontariacie projektów aktów ptawa
miejscowego w dziedzinach dotyczącychdzia|a|nościstafutowejtych organizacji".

s2.
Wykonanie uchwałypowierza się Wójtowi Gminy.

s3.
Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Do|noś|ąskiego.
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$r"
Pizędrniotemkonsultacji są:
i) pr*jekty aktÓw prawa miejscrłr,veg$lv dziedzinacłrdłlt'vcząc,vclrdziała,lnościstatutow*j
or'ganlzat,jipaz.arn4dowachi podmiotó\ł,,cl ktÓr"-r,'ch
nl{}1Ąi&
rv aft'3 ust.3 ilsta\,vył:dzia.ła1'rrośc'i
ptlż'vtkupublicznego i tl l,vc'llcntariacie'zrłanych da'le.iorganizacialinipozarzą<lorv.-lrni.
2} proiekty rocznych ltlh więl*|*tnich progrim,:*rv ws1rf:}plac.v$tnilry
z or ganizat;jwrli pa zał.ządorv.wni,
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3) pĄekty akt'Ólv nillma11,'r,m.vclr,\Ą,' dziedzinach dot.vczących działalności st.łtutoĘ,ej
organtzacji pozarząd*lły*h i prr:jeką,' aktór,v normatyr,vn,vchdot'vcząc3','ch
s{br;',zaóan
pulrlicznych. *'keś'lon3'ch lv afi,4 ustalvY $ działal'ności poŹytkrr publicznegr:
i o r,r'*lontariacie"

{i2.
1A/ lionsultacjaclr mogą uczestniczyć organizacje: paz.vtku publicznego i orgarrizacje
pozarządowe &ziatającęna tereni* Gnrin3l rv zakręsie okłeślonynerv rmtawie r: działalności
poż.vtk'u
publicznego i o r,l'o]ontariacie.

$3.
Konsultacje są-*bl'igat*rłjneprou,,adzonez irricjat"l,wylą,łasne.i
Wojta {irniny PoclgÓl'z3,lt'

$4.
1. OgtoszenieWi.ita fimin.v Fodgirzyn 0 przepr W:rrlzeniukonsłlltacji.jest zamieszcł,an*
lv Biuletynie trnfuimacjiPł"lblicznej,na stronię intenretor,vejłtaz tlit tablicach i:głoszeri
w LIrz,ędz'ił
Gnriny Y odgarz,3,lł.
2.w za|ęi'nłś*ind potrzeb clgłoszenie o i]rz*prt}r,l,.adze'niu
konsultacji tltli,e
zanrięszcut.lr'e
lv,,(łazecie Ptrgć:rze,''
$3.

1. ogtoszeni*o prz€pri}rł,'adzeni
* konsłrlta*j
i porł,irrłr*
okręśłać
:

był

tr) cel konsultarji,
2) przełlmiotkonsrłltacji,
-5J

cza
4) flormękonsułtacji,
5) zasięgterytorialn3''
konsultacji.
2' sgłcszenieff rozpcczęciukansultacjimoze b3''Ćprzeka:zywanę
do publicznej r,r,tadomości
w tenminienie kńtsz}łmniz 14 dni przeó teffiinem ich roz.ptrczęciazap*średnictrvem:
1} stronyintenretołvej
Urzęducminy Podgó'rzyn,
2) biuletynuinfonnaciipr:blicznejGmin-v*
Podgirzvn,
3) obw-iesz*zęń
zamięszczanych
nirtablicachogłoszeń{Jrzędu{in:rinyPodgórz1n'
Ą) paczly-elektronicznej.
$6.
KoszĘl zn.ilpa:re z prorvadzęniemkansultacji spł:łec:łnt'ch
pokry.r,vane
są Z bud:ietuGntiny
PoclgÓrz3n.
$7.
1. Konsultacjemogąbyćprowadzonę\ł'co najmniejjedn*jz podanychf,orm:
1) konsultacje
pisemne,
publiczne,
2) n..vsłuchanie
3) otwartespotkaniez przedstawicielami.
pozarząr1ow-v..ch,
organizac-|i
4) spotkaniadoĘczącew3'brarrych
dzi*łlzinrvspó,tpracy,
5) ti;rr*mdyskusyjnez ur,yciemstony intenrctor.v*j,
6) fotmularzelektrclnicznytmstronieinte'nretorł'ej.
7) powołaniezespoirropinio<lalt,czo-konsultac.vj
nego.
2. T}apuszcza1nesą taki* irrne fcrm3' zapervrriającęszeroki doste"p rlo uczestltictr'va
r.vkonsultacjach,przy-uz,vciuno\.voczosn_vch
technikinformafu--cznych.
3. Z otwafiego spotkania z prz*dstałvici*|anri
organi.zacjipozwr-ądorłyclrsporządzasię
jest lista obecności
pratokÓł,ktćrr*go
załącznikiem
*czostnikórvspotkania,

4' W.vborx f*rm3,*
iro'nsultacjivł zaleŻxt>śłi
łtIy:rze&mio|ukor,:suita*ji,t1ak*ntsj*\Ą/ł:j:fi.r"nil,l3;
P*cigrirz3rn.
jestŁą*z*ni*kilku f"tirmkonstrltacji'
5. k{r:rzlit"ąę

$8.
1. opinie ugar:izacji pai,1Ąkwpubliczrrego i ułvagiorganiza*ji pnzarząr1oił--vch,
kierł:rvafięsą
p:W,*,vW{:jta
Ręfe.rirtulub sanlodzielrreg*stanolviska pra:-yw za| :.'nl:śt,i
da wyz,nałZono$lo
t}d
p.rzeclnti*trł
ptzee 1ĄlÓjta {imin.v
konsultac.ji, r,l,lbrmie pis*ninej tia l*rnrularzu oŁr*ś}on1rrn
gÓrz1,"ra
Foctr
|ub z* p*średnicfrv
*m pa*zĘ elektronicznej.
2.Wyznat,zony pTzez WÓjta r*fęrat.}ub samodalelnęstalr*rvisir*płac,vl"ozpatruj*r,łlw opini*
i uwagi i przekazl4e pr:*poz.vcjes{anolviskar,vtej sprawie dn zatrvierrlz*niaWojtar,r'i(łłninv.
3. W przypadkx kł:nsultacjiprzeprort,arlzonyclrz radą pirzy-tkupńlicznegn, tennil,:'wyraienia
projeŁtr"luc}rrvał3''
nią opinii nie moŹe łr'ilćdfuzsz"vniż 14 dni oci cln.laclo-ręczenia.jr:j
1ub
\3t7,ęv
;łktt;prawa rniejscorvega"Nie przedstar.vi*n.ie
iipinii W t.Yr[lter:min'i*lztŁ&tza rezygna*ję z je-i
t"t,yraŹ*nia.

$e.
1' |'nfonnacłęrr rłrynikach kclnsuitacłi poclaje się do lviadon:ości na stronie internetor,ł'ej
$miny ofajł lv f}-iu1et1.xie
trnftlrma*ji]lublicznei Gm'in'v nie później niz w *iągu "}0 c1niod
zakonc.zeniakon sultacj i.
2. W3,niki kcnsultacji zatvierajązestar,vjęniezgłosztlnv*hopinii i ulr,iłs}vraz Ze stłurowiskietn
WÓjta w clanejspra'łl,i*.
3' b}"vnikikrlrrsultaci'i\ĘlojtGnri'ny pmedstałr'iaR"adzięGminy w uza'sadn.i*niud* pr*jektotv
al*tÓrł'''
o kto'r.vcirmolva 1\.$ 1'
$ 10.
ljVyrliki}lo'risu1ta*ji
ni* sął.iąi4*e dla r,r,,łaclz
adniinistrac,vj*ych
Gnlilry Poclgarzyn.
$ li'
K*nsultłlcje uznaje się za Wazne bez rvzględłl rra liczbę pocllnicltÓr,*,l
biorą*ych tslział
w konsultacjach jezeli zr:stał-vprz*prł:r,vadzon*r,r' sposób przedsłar,vic}lly}v niniejsz3'm
regulamini*.
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