UCHWAŁA NR LV/ 83 /2010
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 21 października 2010 r.
W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU KONSULTOWANIA
Z GMINNĄ RADĄ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.
3 UST. 3 PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINACH
DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Przeprowadza się konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanych dalej
„organizacjami pozarządowymi” oraz konsultacje projektów rocznych lub wieloletnich
programów współpracy Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych w sprawie
poddanej konsultacji.
§ 2. Konsultacje określone w § 1 przeprowadzane są z Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego, a w przypadku jej nie powołania z organizacjami pozarządowymi.
§ 3. 1. Decyzję w sprawie konsultacji podejmuje Wójt Gminy Pruszcz Gdański w formie
Zarządzenia wskazując w szczególności:
1)przedmiot konsultacji,
2)termin konsultacji,
3)formę konsultacji.
2. Konsultacje określone w § 1 mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
1)spotkanie konsultacyjne z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego,
2)spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
3)konsultacje pisemne,
4)konsultacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych zapewniających
szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach.
§ 4. 1.Spotkania konsultacyjne o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 i 2 zwoływać będzie Wójt
Gminy Pruszcz Gdański zapraszając na nie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego lub przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy
Pruszcz Gdański. Do zaproszenia winien zostać załączony projekt aktu lub programu
stanowiącego przedmiot konsultacji.
2. Ze spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół określający termin i przedmiot
konsultacji oraz zawierający stanowiska i opinie uczestników spotkania. Lista obecności
uczestników spotkania stanowi załącznik do protokołu
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§ 5. W przypadku konsultacji pisemnych i konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik
informatycznych o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 3 i 4 Wójt Gminy Pruszcz Gdański wysyła do
organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Pruszcz Gdański pisemnie, bądź
z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych informację o rozpoczęciu konsultacji,
w której wskazany zostanie przedmiot konsultacji oraz termin do którego można składać
stanowiska i opinie w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Do informacji o rozpoczęciu
konsultacji załącza się projekt aktu lub programu stanowiącego przedmiot konsultacji.
§ 6. Niezależnie od wybranej formy konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Pruszcz
Gdański publikowana będzie informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany zostanie
przedmiot konsultacji, termin i forma konsultacji. Informacja ta podlega również wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.
§ 7. 1.Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie
internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.
2.Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Pruszcz Gdański.
3.Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Witek
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Uzasadnienie
Z dniem 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Znowelizowana ustawa zobowiązuje organ
stanowiący jednostki 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 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
ich działalności statutowej. We wskazany wyżej sposób winny być również konsultowane
roczne lub wieloletnie programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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