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UCHWAŁA NR XLV/391/14
RADY GMINY KRASOCIN
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z gminną 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
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy
Krasocin uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z gminną 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, zwany dalej „konsultacjami”.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie
poddanej konsultacji.
§ 3. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z gminną radą działalności pożytku publicznego, Wójt
Gminy Krasocin przesyła radzie pisemny projekt aktu prawa miejscowego. Termin wyrażenia pisemnej opinii
przez radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu. Brak opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa
do jej wyrażenia.
§ 4. 1. W przypadku konsultacji z organizacjami pozarządowymi - przeprowadza się je z inicjatywy Wójta
Gminy Krasocin na podstawie dokonanego ogłoszenia.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 1 jest zamieszczane w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasocin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Krasocin.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 określa w szczególności:
1) przedmiot konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia,
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3) komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Krasocin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
4. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 mają formę wyrażenia pisemnego stanowiska zawierającego uwagi
i opinie, co do aktu będącego przedmiotem konsultacji.
5. Brak przedstawienia stanowiska w terminie wynikającym z ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji
oznacza rezygnacje z prawa do jego wyrażenia.
§ 5. W razie potrzeby, konsultacje mogą odbywać się w formie bezpośredniego spotkania przedstawicieli
Gminy Krasocin lub gminnej jednostki organizacyjnej z zainteresowanymi organizacjami.
§ 6. O wyborze sposobu przeprowadzenia konsultacji decyduje Wójt.
§ 7. Z przebiegu konsultacji sporządza się sprawozdanie, zawierające informacje o terminie i przedmiocie
konsultacji, organizacjach biorących w nich udział oraz o wynikach konsultacji.
Sprawozdanie Wójt przedkłada Radzie Gminy podczas omawiania projektu, będącego przedmiotem
konsultacji, przedstawiając jednocześnie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii. Sprawozdanie
publikuje się również na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasocin.
§ 8. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji
pozarządowych.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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