UCHWAŁA NR XXXIX/203/10
RADY GMINY CISEK
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz.1568,z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr
172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 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, Dz.U. z 2004 r.,
Nr 64, poz. 593; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135; Dz.U. z 2005 r., Nr 155,
poz. 1298; Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1462; Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz.
2104; Dz.U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651; Dz.U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1316; Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100; Dz.U.
z 2009 r., Nr 22, poz. 120; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r.,
Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Cisek uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności 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.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)radzie – należy przez to rozumieć radę działalności pożytku publicznego w Gminie Cisek, w przypadku jej
utworzenia,
3)organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy,
4)konsultacjach – należy przez to rozumieć konsultacje z radą lub organizacjami pozarządowymi,
5)Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Cisek,
6)Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Cisek,
7)projekcie aktu – należy przez to rozumieć projekt aktu prawa miejscowego, podlegający konsultacjom.
§ 3. 1. Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie opinii rady lub organizacji pozarządowych w sprawie
podanej do konsultacji.
2. Do udziału w konsultacjach uprawniona jest rada lub organizacje pozarządowe, których terytorialny zakres
działania obejmuje obszar gminy Cisek.
3. Każdy z podmiotów, wskazanych w ust. 2, ma prawo do wyrażenia opinii w sposób określony w uchwale
oraz do przesłania jej na wskazany w ogłoszeniu o konsultacjach adres i we wskazanej formie.
4. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Cisek w drodze zarządzenia.
§ 4. W zarządzeniu o przeprowadzeniu konsultacji określa się:
1)przedmiot konsultacji,
Id: WOIBN-KHDUX-EGAEJ-ZKAQZ-GXDBL. Podpisany

Strona 1 z 2

2)czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym okres trwania konsultacji nie może być dłuższy niż 21
dni oraz nie krótszy niż 7 dni,
3)formę przeprowadzenia konsultacji.
§ 5. 1. Konsultacje, mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
1)otwartego spotkania w formie dyskusji publicznej z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2)pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia opinii i uwag określonego przez Wójta poprzez:
a) umieszczenie formularza na stronie internetowej urzędu www.cisek.pl wraz z projektem aktu, lub
b) przesłanie formularza organizacjom pozarządowym drogą mailową lub pocztą,
3)umieszczenia na stronie internetowej www.cisek.pl lub na tablicy ogłoszeń urzędu projektu aktu prawa do
wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany adres
mailowy.
2. Uwagi i opinie mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich
pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności
organizacji i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi
i wnioski (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku wnoszenia opinii,
uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty należy przesłać w postaci
zeskanowanej.
3. 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.
4. Wyniki konsultacji nie są wiążące i mają charakter opiniodawczy.
5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacjach i podmiotów.
6. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
7. Uwagi, opinie i wnioski złożone po terminie określonym w informacjach o wszczęciu procedury konsultacji
oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
§ 6. 1. Wójt rozpatruje uwagi, opinie i wnioski oraz sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji,
zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz ze swoim stanowiskiem.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 dołącza się do projektu aktu przekładanego Radzie Gminy Cisek.
3. Sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Cisek będą zamieszczane w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej www.cisek.pl, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia
konsultacji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
mgr Rozwita Szafarczyk
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