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UCHWAŁA NR LXI/ 264/2010
RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie 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 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się 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, zwany dalej „konsultacjami”, 
zgodnie z niniejszą uchwałą. 

§ 2. Konsultacje stanowiące jedną z form współpracy Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
przeprowadza się w oparciu o zasady pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej 
konkurencji i jawności. 

§ 3. 1. Konsultacje z organizacjami przeprowadzane są przy opracowaniu: 

1)projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, 

2)projektu rocznego bądź kilkuletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji o poddanej konsultacji uchwale. 

§ 4. 1. Przed podjęciem uchwał, o których mowa w § 3, Rada Miasta i Gminy Prochowice zapoznaje się 
z opiniami organizacji dotyczącymi treści konsultowanych projektów uchwał. 

2. Opinie organizacji nie są wiążące dla Rady Miasta i Gminy Prochowice. 

§ 5. 1. Konsultacje przeprowadza się poprzez umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy w Prochowicach (www.prochowice.com) oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Prochowice wraz z terminem rozpoczęcia konsultacji oraz podaniem terminu jej zakończenia. 

2. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z form: 

1)otwarte spotkania, 

2)zgłoszenie uwag i opinii na piśmie przy użyciu formularza. 

3. Wzór formularza zgłoszenia opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Termin wyrażenia opinii przez organizację wynosi 14 dni od daty poddania go konsultacji w sposób 
określony w § 5 ust. 1. 

2. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w ust. 1 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

3. Opinię organizacja winna wyrazić w formie pisemnej bądź ustnej. Opinia powinna zawierać wszystkie 
elementy określone we wzorze formularza, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość otrzymanych opinii od organizacji. 

§ 8. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół zawierający: 

1)określenie przedmiotu konsultacji, 

2)datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 
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3)ilość otrzymanych opinii oraz nazwy organizacji opiniujących 

2. Do protokołu dołącza się przekazane przez organizacje formularze opinii. 

§ 9. Informacja z przeprowadzonych konsultacji przekazywana jest Radzie Miasta i Gminy Prochowice. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice. 

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

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy 

mgr Alicja Sielicka
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Załącznik do Uchwały Nr LXI/ 264/2010

Rady Miasta I Gminy Prochowice

z dnia 27 października 2010 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII 

….......................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa organizacji) 

…............................................................................................................................................................................
(adres siedziby organizacji) 

…................................................................................................................................................................... 
(tytuł aktu prawnego poddawanego konsultacji) 

OPINIA ORGANIZACJI: 

…............................................................................................................................................................................
..…..............................................................................................................................................................................
...….............................................................................................................................................................................
....…............................................................................................................................................................................
.....…...........................................................................................................................................................................
......…..........................................................................................................................................................................
 

(pieczęć organizacji) 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji na zewnątrz) 


