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UCHWAŁA NR VIII/74/2011
RADY GMINY ŁĄCK

z dnia 30 grudnia 2011 r.

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. 

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.) w związku  z 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 Łąck uchwala, co następuje 

§ 1. Uchwala  się  szczegółowy  sposób  konsultowania  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach 
dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji,  stanowiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały  pod  nazwą 
„Regulamin  konsultacji  z organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami  działalności  pożytku  publicznego” 
z organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy  o działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie, a mianowicie: 1. osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na 
podstawie  przepisów  o stosunku  Państwa  do  Kościoła  Katolickiego  w Rzeczypospolitej  Polskiej,  o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku  publicznego;  2.  stowarzyszeniami  jednostek 
samorządu  terytorialnego;  3.  spółdzielniami  socjalnymi;  4.  spółkami  akcyjnymi  i spółkami  z ograniczoną 
odpowiedzialnością  oraz  klubami  sportowymi  będącymi  spółkami  działającymi  na  podstawie  przepisów  ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010  r. o sporcie  (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
między  swoich  udziałowców,  akcjonariuszy  i pracowników.    nie  działającymi  w celu  osiągnięcia  zysku  oraz 
przeznaczają  całość  dochodu  na  realizację  celów  statutowych  oraz  nie  przeznaczają  zysku  do  podziału  między 
swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/74/2011

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 2011 r.

„Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego” 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Z  organizacjami  pozarządowymi,  podmiotami,  o których  mowa  w art.  3 ust.  3 ustawy  o działalności 
pożytku  publicznego  i o  wolontariacie  przeprowadza  się  konsultacje  projektów  aktów  prawa  miejscowego 
w dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji,  na  zasadach  określonych  w niniejszym 
regulaminie. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) ustawie – należy przez  to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

2) gminie – należy przez to rozumieć gminę Łąck 

3) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Łąck; 

4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łąck; 

5) organizacjach  pozarządowych  –  należy  przez  to  rozumieć  organizacje  pozarządowe  i podmioty,  o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 3. 1. Celem przeprowadzenia konsultacji  jest  stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych dla 
gminy  oraz  organizacji  i podmiotów,  zapewnianie  form  dialogu  społecznego  oraz  wzajemnego  uzyskiwania 
informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego. 

2. Wynik przeprowadzanych konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy. 

Rozdział 2.
KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

§ 4. 1. W  konsultacjach  uczestniczą  organizacje  pozarządowe  działające  na  terenie  gminy  i prowadzące 
działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. 

2. Konsultacje  prowadzone  są  z uwzględnieniem  zasady  pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

3. Przedmiotem  konsultacji  z organizacjami  pozarządowymi  są  projekty  aktów  prawa  miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych; 

4. Obowiązkowym  konsultacjom  z organizacjami  i podmiotami  prowadzonym  z inicjatywy  Wójta  podlegają 
następujące projekty: 

1) roczny  program  współpracy  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, 

2) gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dany rok, 

3) strategia rozwoju gminy. 

§ 5. Wójt  Gminy  może  również  z własnej  inicjatywy  poddać  pod  konsultacje  inne  akty  prawa,  w tym 
w szczególności  akty  o charakterze  strategiczno  –  programowym,  które  odnoszą  się  do  działalności  organizacji 
pozarządowych. 

§ 6. 1. Konsultacje, o których mowa w § 4 i § 5 mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: 

1) otwartego  spotkania  z przedstawicielami  organizacji  i podmiotów, na którym przedstawiany  jest projekt  aktu 
prawa, 
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2) pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii określonego w zarządzeniu Wójta poprzez: 

a) umieszczenie formularza na stronie internetowej urzędu wraz z projektem aktu, 

b) przesłanie formularza organizacjom drogą mailową lub pocztą, 

3) umieszczenia  na  stronie  internetowej  lub  na  tablicy  ogłoszeń  urzędu  projektu  aktu  prawa  do  wglądu, 
z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany adres mailowy, 

2. O  przeprowadzeniu  konsultacji  z organizacjami  pozarządowymi  decyduje  Wójt  Gminy  w formie 
zarządzenia. 

3. Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt Gminy 

4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, określa cel i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia 
oraz zasięg terytorialny i osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 

5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi  jest  zamieszczane w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Gminy, w terminie nie 
krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia. 

6. W  zależności  od  potrzeb  ogłoszenie  o przeprowadzeniu  konsultacji  może  być  zamieszczone  w prasie 
lokalnej. 

7. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje projekt aktu będący przedmiotem konsultacji. 

8. Forma  i termin  przeprowadzenia  konsultacji  powinny  być  adekwatne  do  przedmiotu  aktu  prawa 
miejscowego  oraz  liczby  organizacji,  których  statutowej  działalności  dotyczy  akt,  by  zapewnić  jak  najszerszy 
udział organizacji pozarządowych w konsultacjach. 

9. Z  przebiegu  konsultacji,  o których  mowa  w ust.  1 pkt  1 sporządza  się  protokół  zawierający  informacje 
o formie zawiadomienia, o terminie konsultacji, temacie i wynikach konsultacji. 

10. Wyniki konsultacji nie są wiążące i mają charakter opiniodawczy. 

11. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów. 

12. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom tylko w zakresie 
zgłaszanych uwag za pomocą  formy pisemnej  tj.  formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem, że 
formularz będzie kompletnie wypełniony i podpisany. 

13. Termin  wyrażenia  opinii  przez  organizacje  pozarządowe  nie  może  być  krótszy  niż  7 dni  od  dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach. 

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe 

§ 7. Konsultacje  opisane  w niniejszym  regulaminie  nie  naruszają  postanowień  innych  trybów  konsultacji 
wynikających z przepisów odrębnych. 

 

Przewodniczący Rady 

inż. Lech Drohomirecki


