UCHWAŁA NR VIII.114.2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 26 października 2011 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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.
z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznawania opinii organizacji na temat projektu aktu prawa miejscowego
dotyczącego ich działalności statutowej.
§ 3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Białej w formie zarządzenia.
1. Zarządzenie powinno określać:
1)przedmiot konsultacji;
2)formę konsultacji;
3)termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
4)komórkę ogranizacyjną Urzędu Miejskiego w Białej odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
2. Zarządzenie o podejmowanych konsultacjach publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed
terminem rozpoczęcia konsultacji.
§ 4. 1. Konsultacje mogą mieć formę:
1)zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, poprzez wyrażenie pisemnej opinii bądź uwag;
2)drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru) poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w/w ustawy, w celu wyrażenia pisemnej opinii bądź uwag;
3)bezpośrednich spotkań z organizajami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy.
2. Termin konsultacji w przypadku wyboru formy pisemnego wyrażenia opinii trwa 14 dni.
3. Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację z prawa
jej wyrażenia.
4. Z przebiegu konsultacji przeprowadzonych w formie pisemnej sporządza się sprawozdanie zawierające informację
o:
1)przedmiocie konsultacji;
2)przebiegu konsultacji: wykorzystaniu formy i podaniu terminu trwania konsultacji;
3)przedstawieniu wskazanych uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji;
4)komórce ogranizacyjnej Urzędu Miejskiego w Białej odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji.
5. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań z organizajami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy; sporządza się protokół zwierający:
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1)przedmiot konsultacji;
2)przebieg konsultacji: data spotkania, lista obecności, przebieg dyskusji oraz wyniki konsultacji;
3)podpis przewodniczącego spotkania i protokolanta;
4)informację o komórce ogranizacyjnej Urzędu Miejskiego w Białej odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji.
6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość osób biorących udział w konsultacjach.
7. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Biała.
8. Sprawozdanie, bądź protokół z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Białej publikuje w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Biała oraz wywiesza na tablicę ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej nie
później niż 14 dnia od zakończenia konsultacji oraz przedstawienia 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.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 7. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr XXXVI/407/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11
października 2010r. 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.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Roden
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