
UCHWAŁA NR LXV/291/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami 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. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz.1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami 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 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

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



Uzasadnienie

W dniu 22 stycznia 2010 roku uchwalono nowelizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Art. 5 ust. 5 znowelizowanej ustawy 
zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu 
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich 
działalności statutowej. W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie niniejszej uchwały. 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/291/2010

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 30 września 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z radami 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. 

§ 1. 1. Konsultacje przeprowadza się z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, działającymi na terenie gminy Żarów, zwanymi dalej "podmiotami". 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uwag podmiotów, o których mowa w ust. 1, 
w sprawie poddanej konsultacji. 

3. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. 

§ 2. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta Żarów w formie zarządzenia. 

§ 3. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Burmistrz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

2. Ogłoszenie może być zamieszczone w prasie lokalnej. 

3. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 zawiera: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

3) formę konsultacji, 

4) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 

§ 4. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: 

1) otwarte spotkanie, 

2) zgłaszanie uwag i opinii za pośrednictwem drogi pocztowej, elektronicznej lub bezpośrednio Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) w innych dostępnych formach, zapewniających szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach. 

2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Burmistrz Miasta Żarów. 

§ 5. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wynikach 
konsultacji, tj. liczbie podmiotów biorących udział w konsultacjach, wykaz zgłoszonych uwag i opinii, 
uzasadnienie przyjęcia lub odrzucenia zgłoszonych uwag i opinii. 

2. W przypadku konsultacji przeprowadzonych w formie otwartych spotkań załącznikiem do protokołu jest 
lista uczestników spotkania. 

§ 6. 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące. 

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotach. 

§ 7. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/291/2010

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 30 września 2010 r.

Formularz konsultacji 

1. Podmiot zgłaszający (imię i nazwisko, e-mail, telefon): 
.......................................................................................................................................................... 

2. Przedmiot opinii/uwag (nazwa projektu aktu prawa miejscowego): 
......................................................................................................................................................... 

3. Proponowane rozwiązania / uwagi do projektu: 
........................................................................................................................................................... 

4. Uzasadnienie: 
.......................................................................................................................................................... 

..................................... 

(data i podpis) 


