
Id: YPOOI-VSBPS-SOMLO-GJEFC-VPIMX. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR LIII/ 352 /2010
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności 
pożytku publicznego. 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kiwetnia 2003r. 
o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. nr 96, poz.873 ze zmianami) Rada Miejska w Jelczu - 
Laskowicach uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji 

§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji są: 

1) Projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 
pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, 

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Jelcz - Laskowice z organizacjami 
pozarządowymi. 

§ 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta i Gminy 
Jelcz - Laskowice, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 4. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 2 ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice. 

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

3) formę konsultacji, 

4) osobę upoważnioną do kontaktu i komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty 
rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Mapa aktywności organizacji 
pozarządowych", na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie. 

4. W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji może być zamieszczone w prasie 
lokalnej. 

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form: 

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

2) konsultacje pisemne, w tym ankiety, 

3) w innych dostępnych formach, zapewniających szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza 
formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych. 

§ 6. 

1. Informacje o wynikach konsultacji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej , w zakładce " Mapa 
aktywności organizacji pozarządowych" i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu - Laskowicach, 
nie później niż w ciagu 30 dni od zakończenia konsultacji. 
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2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta 
i Gminy Jelcz - Laskowice w danej sprawie. 

§ 7. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie sa wiążące dla organów Gminy Jelcz - 
Laskowice. 

§ 8. Konsultacje uznaje się za ważne bez wzgledu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, 
jeżeli zostaną przeprowadzone w sposób określony w nin iejszej uchwale. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Jelczu-

Laskowicach 

mgr Beata Bejda


