
Uchwała Nr XX/131/2012 
Rady Gminy Przywidz 

z dnia 26 wrze śnia 2012r. 
 

w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami po zarządowymi                  
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalno ści po żytku publicznego i o wolontariacie, projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz ących działalno ści 
statutowej tych organizacji. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 
5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) 

 
 

Rada Gminy Przywidz 

uchwala, co nast ępuje: 

 
 
§1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi  
i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego 
stanowionych przez Radę Gminy Przywidz w formie uchwały w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów. 
 
§2..Przedmiotem konsultacji są: 
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej 
organizacjami pozarządowymi, 
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami 
pozarządowymi. 
 
§3. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie 
gminy, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego                    
i o wolontariacie. 
 
§4. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania od uprawnionych organizacji 
opinii i uwag do projektów uchwał Rady Gminy Przywidz przygotowanych w trybie 
i na zasadach określonych w Statucie Gminy Przywidz. 
 
§5.1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze 
zarządzenia. 
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać: 



1) przedmiot i cel konsultacji; 
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który nie może być krótszy niż 14 dni; 
3) sposób przeprowadzenia konsultacji; 
4) komórkę lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie 
konsultacji. 
 
§6.1. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie przez uprawnione 
organizacje opinii i uwag w sprawie poddanej konsultacjom, drogą pocztową lub 
elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, albo bezpośrednio w sekretariacie 
Urzędu Gminy Przywidz. 
2. Uczestnicy konsultacji, składający opinie lub uwagi, zobligowani są do 
przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią lub uwagą swojego imienia, nazwiska, w 
przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub 
innej formy kontaktu zwrotnego. 
3. Wójt Gminy Przywidz nie jest zobowiązany do rozpatrywania opinii anonimowych 
lub niezawierających informacji o uczestnikach wymienionych w ust. 1. 
4. W razie potrzeby, konsultacje mogą odbyć się w formie bezpośredniego spotkania 
przedstawicieli Urzędu Gminy Przywidz organizacjami.  
5. O wyborze sposobu przeprowadzania konsultacji decyduje Wójt. 
 
§7. 1. Informację o poddaniu projektu uchwały Rady Gminy Przywidz pod konsultacje 
oraz o sposobie i terminie ich przeprowadzania zamieszcza się w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Przywidz oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przywidz. 
2. Projekt uchwały poddanej konsultacjom zamieszcza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz udostępnia w Urzędzie Gminy Przywidz. 
 
§ 8.1. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg 
konsultacji oraz ich wynik. 
2. Informację o wynikach konsultacji podaje się niezwłocznie po jej sporządzeniu do 
publicznej wiadomości w sposób określony w § 7 ust. 1 uchwały. 
 
§9.1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących  
w nich organizacji. 
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów 
Gminy. 
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5 ustęp 5 nakłada 
na  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określania  
w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. Projekt niniejszej uchwały został przygotowany w celu wypełnienia przez 
Radę Gminy Przywidz ustawowego obowiązku w tym zakresie. 

 

 

Sporządził: K. Elwart 

Wnioskodawca: Wójt Gminy Przywidz 

 

 


