UCHWAŁA NR XXXV/297/10
RADY GMINY W CZARNEJ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami 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 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 (Dz. U. z 2001 r. 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 w Czarnej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Konsultacji podlegają projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Sposób konsultacji określony niniejszą uchwałą stosuje się również przy uchwalaniu rocznych lub
wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z radą działalności pożytku publicznego, jeżeli została powołana, oraz
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, działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Czarna,
mającymi wpisaną w działalności statutowej dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, o przedmiocie
konsultacji.
3. Opinie uzyskane podczas konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się na otwartych zebraniach konsultacyjnych.
2. Wójt Gminy zaprasza do konsultacji podając do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Czarnej oraz w siedzibie Urzędu, na tablicy ogłoszeń, informację zawierającą nazwę projektu
uchwały będącej przedmiotem konsultacji, oraz miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia zebrania konsultacyjnego.
3. 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.
4. Termin zebrania nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania informacji przez Wójta Gminy
o rozpoczęciu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń.
§ 4. 1. Zebranie otwiera i prowadzi Wójt Gminy lub wskazana przez niego osoba.
2. Przewodniczący Zebrania prezentuje projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
3. W trakcie dyskusji przedstawiciele organizacji uczestniczących w konsultacjach mają prawo do wszelkich
wyjaśnienia w szczególności dotyczących proponowanych rozwiązań oraz zgłaszania uwag, opinii i propozycji
zmian w przedmiocie konsultacji.
§ 5. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach,
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony niniejszej w uchwale.
2. 2. Przebieg zebrania dokumentuje protokół, który powinien zawierać:
1) datę zebrania;
2) listę obecności;
3) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji;
4) zgłoszone uwagi, opinie i propozycje zmian do projektu uchwały;
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5) podpis osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.
§ 6. 1. Wójt Gminy w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania konsultacyjnego podejmuje decyzję co do
uwzględnienia lub odrzucenia propozycji zgłoszonych w ramach przeprowadzonych konsultacji.
2. 2. Informację o podjętej decyzji Wójt Gminy umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Czarnej oraz w siedzibie Urzędu, na tablicy ogłoszeń.
§ 7. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których
mowa w § 1.
§ 8. W przypadku konsultacji prowadzonych w 2010 r. terminy wskazane w § 3 i 6 wynoszą 7 dni.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Mehal
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