UCHWAŁA NR XXXVI/407/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.
1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz.
1316,z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120, z 2010 r. Nr 28, poz.146), Rada Miejska w Białej uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji na temat projektu aktu prawa miejscowego
dotyczącego ich działalności statutowej.
§ 2. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Białej w formie zarządzenia.
2. Zarządzenie powinno określać:
1)przedmiot konsultacji,
2)formę konsultacji,
3)termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
3. Informację o podejmowanych konsultacjach publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed
terminem rozpoczęcia konsultacji.
§ 3. 1. Konsultacje mogą mieć formę, w szczególności:
1)pisemnego wyrażania opinii,
2)bezpośrednich spotkań.
2. W przypadku wyboru formy pisemnego wyrażania opinii przesyła się projekt aktu prawa miejscowego do
organizacji w celu wyrażenia pisemnej opinii w terminie 14 dni.
3. Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację
z prawa jej wyrażania.
4. Zaproszenie do udziału w bezpośrednim spotkaniu winno być doręczone co najmniej na 7 dni przed datą
zebrania.
5. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający w szczególności datę spotkania, listę obecności, przebieg
dyskusji – konsultacji, wynik konsultacji, podpis przewodniczącego spotkania i protokolanta.
§ 4. 1. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Biała.
2. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Białej podaje do publicznej wiadomości za
pośrednictwem strony internetowej Gminy Biała nie później niż 14 dnia od zakończenia konsultacji oraz
przedstawia Radzie Miejskiej.
§ 5. Określony w uchwale sposób konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stosuje się odpowiednio w przypadku Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Id: CGCTD-RXTHQ-KDEUK-XHBCQ-XGGUE. Podpisany

Strona 1

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Joachim Kosz
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