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UCHWAŁA NR LIII/346/2014
RADY GMINY NAGŁOWICE
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3, ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku 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 (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594, zmiany: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.
1072) oraz w związku z art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj . Dz.U.z 2014 roku poz. 1118, zm. z 2014 poz.1146) uchwala się , co następuje :
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3, ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji , określony w regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Stanisław Lelonek
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Załącznik do Uchwały Nr LIII/346/2014
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 20 października 2014 r.
Regulamin Konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub Organizacjami Pozarządowymi
i Podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
.
I. Postanowienia ogólne
§ 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 z organizacjami pozarządowymi.
§ 2. Konsultacje przeprowadzane są z Radą Działalności Pożytku Publicznego – w przypadku jej powołania
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie .
§ 3. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy
Nagłowice.
§ 4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt.I § 2,
w sprawie poddanej konsultacji.
II . Szczegółowy sposób i formy przeprowadzania konsultacji.
§ 5. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Nagłowice w drodze zarządzenia,
które określa :
1. Przedmiot konsultacji.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
3. Formę konsultacji.
4. Komórkę organizacyjną Urzędu Gminy w Nagłowicach odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 6. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form :
1. Pisemnej – poprzez przesłanie aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w pkt. I § 2 w
celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii.
2. Zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Nagłowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nagłowicach.
3. Bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
4. Konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego – w przypadku jej powołania.
§ 7. 1. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Nagłowice.
2. Informacja o terminie konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem ich
rozpoczęcia.
3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie
i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników
spotkania – w przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań.
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4. Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 14 dni od dnia
rozpoczęcia konsultacji.
5. Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
III. Wyniki konsultacji.
§ 8. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy
Nagłowice oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nagłowice nie później niż w ciągu
7 dni od dnia zakończenia konsultacji.
§ 9. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy
Nagłowice.
§ 10. Kosultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uważa się za ważne
bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów wymienionych w pkt.I § 2.

