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UCHWAŁA NR II/6/10
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub 
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. 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.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, zwanymi dalej „organizacjami”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 

2. Konsultacji podlegają również roczne i wieloletnie programy współpracy z organizacjami. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji w sprawach poddanych konsultacji. 

§ 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami mającymi siedzibę na terenie Gminy Grodków. 

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w jednej z następujących form: 

1) spotkania z przedstawicielami organizacji, o których mowa w §1, 

2) publikacji treści projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z: 

a) informacją o możliwości składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej, 

b) wskazaniem terminu, do którego mogą być składane opinie, 

c) wskazaniem miejsca składania opinii i adresu poczty elektronicznej, na który należy je przesyłać. 

2. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół. 

§ 5. 1. Decyzję w sprawie o przeprowadzeniu i o formie konsultacji podejmuje Burmistrz Grodkowa w drodze 
zarządzenia. 

2. W zarządzeniu określa się: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) formę konsultacji, 

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji lub datę i miejsce zebrania konsultacyjnego. 

§ 6. 1. Informację o przeprowadzeniu konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Wyniki konsultacji są przedkładane Radzie Miejskiej w Grodkowie w uzasadnieniu do projektu uchwały, 
będącej przedmiotem konsultacji. 

3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach. 

4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Grodków. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Gajewski


