
Uchwała nr XLVII/304/10 
Rady Gminy Wieprz 

z dnia 8 października 2010r. 
 
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  
pożytku  publicznego i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  
dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Data: 2010-10-08, Numer: 304, Kadencja: 2006 - 2010 

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

 
§1 

Określa  się  szczegółowy  sposób  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowym  
i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  
publicznego  
i o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej 
uchwały 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.  

§ 3 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego   
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz 
Mieczysław Żyła 



 
 

Załącznik   
do Uchwały nr XLVII/304/10 
Rady Gminy Wieprz  
z dnia 8 października 2010r.      

 
 
„Szczegółowy  sposób  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i o 
wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  
działalności statutowej tych organizacji”. 
 
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.  
 

1. Konsultacje z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
przeprowadza się w oparciu o zasady pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  

2. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady Gminy 
Wieprz projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej  organizacji  pozarządowych  i  podmiotów  wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

3. Konsultacje przeprowadza się w  celu  poznania  opinii  podmiotów,  o  których  mowa   
w pkt. 1, o poddanej konsultacji sprawie.  

4. Opinie uzyskane podczas konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.  
5. Konsultacje uważa się za ważne  bez  względu  na  liczbę uczestniczących  w  nich organizacji  

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

 
II. SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I FORMY KONSULTACJI.  
 

1. Konsultacje są przeprowadzane z inicjatywy Wójta Gminy Wieprz.  
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Wieprz  

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  
publicznego i wolontariacie, mające wpisaną w działalności statutowej dziedzinę,  
w której podejmowane są konsultacje. 

3. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:   
1) bezpośrednich spotkań,  
2) poprzez wyrażenia pisemnej opinii,  
3) ankiet.   

4. Przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną 
Urzędu Gminy Wieprz lub inną jednostkę  organizacyjną odpowiedzialną za ich 
przeprowadzenie określa Wójt Gminy Wieprz.  

 



5. Informację o podejmowanych konsultacjach publikuje się na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Wieprz www.wieprz.eu. 

6. Informację o podejmowanych konsultacjach można również  wysłać  pocztą tradycyjną  lub 
elektroniczną zainteresowanym organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.   

7. W  przypadku  przeprowadzenia konsultacji w formie bezpośrednich spotkań, ze spotkania 
sporządza się protokół zawierający przedmiot konsultacji, dyskusji oraz wydane opinie. Do 
protokołu dołącza się listę obecności.  

8. W przypadku przeprowadzenia konsultacji poprzez wyrażenia pisemnej opinii, termin jej 
wyrażenia nie może być krótszy niż 14 dni od dnia  zamieszczenia informacji o konsultacji na 
stronie internetowej określonej w pkt. 5. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza 
rezygnację z prawa do jej wyrażenia.   

 
 
III.POSTANOWIENIA KO ŃCOWE.  
 

1. Wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Gminy Wieprz.  
2. Wyniki konsultacji mogą być opublikowane na stronie  internetowej i tablicach ogłoszeń  

Urzędu Gminy Wieprz. 

 


