UCHWAŁA NR XI/95/2011
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr
234, poz. 1536 ze zm.)
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie,
2) organizacjach – naleŜy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
3) programie współpracy – naleŜy przez to rozumieć program współpracy
z organizacjami, o którym mowa w przepisach art. 5a ww. ustawy,
4) właściwej komórce organizacyjnej – naleŜy przez to rozumieć pracownika Urzędu
odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji
§ 3.
1. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji, w tym projekty rocznych lub wieloletnich
programów współpracy.
2. Celem konsultacji jest przygotowanie projektu uchwały uwzględniającej potrzeby
i wnioski strony społecznej.
3. Prawo udziału w konsultacjach mają wszystkie organizacje prowadzące na terenie
Miasta i Gminy Rydzyna działalność statutową w zakresie objętym projektem konsultowanej
uchwały.
§ 4.
1. Konsultacji podlegają projekty uchwał przed ich przedłoŜeniem radzie gminy przez
Burmistrza w celu uchwalenia.

2. Konsultacje rozpoczynają się na co najmniej 14 dni przed przedłoŜeniem projektu
uchwały radzie gminy i trwają minimum 7 dni.
§ 5.
1. Konsultacje obejmują przygotowany przez burmistrza projekt uchwały.
2. Informację o rozpoczęciu konsultacji zamieszcza się na minimum 2 dni przed ich
rozpoczęciem:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej UMiG Rydzyna
3) w siedzibie UMiG w miejscu publicznie dostępnym.
3. MoŜliwe jest zamieszczenie informacji o rozpoczęciu konsultacji w prasie o zasięgu
lokalnym.
4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji zawiera w szczególności:
1) wskazanie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji,
2) tryb i zasady przeprowadzenia konsultacji,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) informacje o formie zgłaszania uwag do projektu uchwały,
5) wskazanie właściwej komórki organizacyjnej.
5. Załącznikiem do informacji o rozpoczęciu konsultacji jest treść projektu uchwały
będącej przedmiotem konsultacji.
§ 6.
1. Konsultacje przeprowadzane są w formie:
1) zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie;
3) zgłaszania uwag podczas spotkania z uczestnikami konsultacji.
2. Konsultacje uznaje się za waŜne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich
udział.
§ 7.
1. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na
wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złoŜeniu osobiście
w siedzibie UMiG w Rydzynie
2. Przesłanie formularza pocztą lub złoŜenie osobiście w siedzibie UMiG w Rydzynie
wymaga podania danych umoŜliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego
w konsultacjach.
3. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 8.
1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie zgłaszania uwag podczas spotkania z
uczestnikami konsultacji.
2. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający listę reprezentowanych organizacji
pozarządowych oraz uwagi zgłoszone do projektu uchwały. Protokół podpisują
przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w spotkaniu.
§ 9.
1. W ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji właściwa komórka organizacyjna
przygotowuje zbiorcze zestawienie uwag do projektu uchwały wraz z propozycjami
rozstrzygnięć i przedstawia je Burmistrzowi w celu zajęcia stanowiska.

2. Wzór zbiorczego zestawienia uwag do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 2 do
uchwały.
3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu i zajęciu stanowiska przez Burmistrza ogłasza się je:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej UMiG Rydzyna
3) w siedzibie UMiG Rydzyna, w miejscu publicznie dostępnym.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§ 11.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/95/2011
z dnia 28 września 2011r.

WZÓR FORMULARZA KONSULTACJI
Dane podmiotu uczestniczącego w konsultacjach
Nazwa
Adres
Numer telefonu
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz

Lp.

Jednostka redakcyjna
projektu uchwały

Zapis projektu uchwały

Proponowane zmiany

Uzasadnienie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/95/2011
z dnia 28 września 2011r.

WZÓR ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY

Lp.

Organizacja
zgłaszająca
uwagi

Jednostka
redakcyjna
projektu
uchwały

Zapis
projektu
uchwały

Proponowane
zmiany

Uzasadnienie
Stanowisko
Stanowisko
organizacji
właściwej
organu
zgłaszającej
komórki
wykonawczego
uwagi
organizacyjnej

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/95/2011
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 września 2011r.
Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 5 ust. 5 ustawy o poŜytku publicznym i o
wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobligowany został do
określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności
poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
Prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących ich działalności stanowi jedną z form współpracy organów
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
Niniejsza uchwała jest niezbędna do tego by przygotować i uchwalić nowy program
współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2012.
NajwaŜniejszym celem uchwały jest sformułowanie przejrzystych zasad oraz form konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami wymienionymi w art. 3 ustęp 3 ustawy,
które umoŜliwią mieszkańcom szeroki dostęp oraz wpływ na kształtowanie aktów praw
miejscowego.

