
UCHWAŁA NR L/585/10  

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH  

z dnia 28 maja 2010 r.  

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z Radą  Działalności  Pożytku Publicznego

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwaną  dalej "Radą" ,  lub 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".  

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 

§ 3.  1. Konsultacje przeprowadza się z Radą,  a do czasu jej powołania 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. 

2. Konsultacje przeprowadza się  w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1,

w przedmiocie projektu prawa miejscowego poddawanego konsultacjom.  

3. Konsultacje mają  charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są  wiążące dla organów Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny.  

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim podmiotów.  

§ 4.  1. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny określa w szczególności przedmiot, formę

i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą  komórkę  organizacyjną  Urzędu Gminy i Miasta

w Czerwionce-Leszczynach odpowiedzialną za ich przeprowadzenie. 

2. Informację o podejmowanych konsultacjach Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny publikuje

na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach. Informacja taka może być również

opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń w siedzibie Urzędu i na terenie Miasta

i Gminy Czerwionka-Leszczyny.  

3. Konsultacje mogą mieć formę: 

4. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z Radą termin do wyrażania przez nią opinii wynosi 14 dni

od dnia doręczenia jej projektu aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji. Nieprzedstawienie

przez Radę  opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację  przedstawionego projektu aktu prawa

miejscowego.  

5. W przypadku konsultacji przeprowadzonych 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, termin wyrażenia opinii wynosi 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach oraz

projektu aktu prawa miejscowego poddanego konsultacjom na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta

w Czerwionce-Leszczynach.  

6. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

przedstawia Radzie Miejskiej, załączając jednocześnie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii

i publikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§ 6. Uchwała  wchodzi  w życ ie  po  upływie  14  dn i  od  dn ia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

1) pomocniczości,

2) partnerstwa,

3) suwerenności,

4) efektywności,

5) uczciwej konkurencji,

6) jawności.

1) bezpośrednich otwartych spotkań  na wniosek minimum 3 organizacji pozarządowych lub podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub na wniosek

Rady, 

2) wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

dr inż. Marek Profaska 
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