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RADA GMINY
Fredropol

UCHWALA NR LVII/353/2010
RADY GMINY FREDROPOL

z dnia 12 listopada 2010 roku

sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacii z organizaciami pozarzadowYmi
i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawY o dzialalnosci pozytku publicznego
i wolontariacie aktów prawa mieiscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowe i
tych organizacii.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpÓzn. zm.) oraz art. 5 ust. 5ustawy zdnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z pózn. zm.)

Rada Gminy
Uchwala

§1

Przyjmuje sie Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych
orgamzacJ l.

§2

Regulamin stanowi zalacznik do niniejszej uchwaly.

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§4

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Województwa Podkarpackiego.



MDA GMINY
Fredropol

Zalacznik do Uchwaly Nr LVII/353/2010

Rady Gminy Fredropol

z dnia 14 listopada 20 10 roku.

Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi
wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych
organizacji

Rozdzial 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie oraz z Gminna Rada Dzialalnosci Pozytku
Publicznego - w przypadku jej powolania, przeprowadza sie konsultacje projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych organizacji na
zasadach okreslonych w niniejszym regulaminie.

§2

Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa o:

l) Gminie - rozumie sie przez to Gmine Fredropol,

2) Radzie - rozumie sie przez to Rade Gminy Fredropol,

3) Urzedzie - rozumie sie przez to Urzad Gminy Fredropol,

4) Wójcie - rozumie sie przez to Wójta Gminy Fredropol,

5) Ustawie - rozumie sie przez to ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z pózno zm.)

6) Organizacji pozarzadowej - rozumie sie przez to niebedace jednostkami sektora finansów
publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedzialajace w celu osiagniecia
zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej, którym
odrebna ustawa przyznaje zdolnosc prawna, w tym fundacje, z zastrzezeniem art. 3 ust.
4 ustawy.

7) Podmiocie - rozumie sie przez to:

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku
Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do
innych kosciolów i zwiazków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia
i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci pozytku
publicznego,



b) stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego,

c) spóldzielnie socjalne,

d) spólki akcyjne i spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia oraz kluby sportowe bedace
spólkami dzialajacymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze
fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z pózno zm.), które dzialaja w celu osiagniecia
zysku oraz przeznaczaja calosc dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie
przeznaczaja zysku do podzialu miedzy swoich czlonków, udzialowców, akcjonariuszy
i pracowników.

§3

Konsultacje przeprowadza sie w sprawach projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej organizacji pozarzadowych i podmiotów.
W konsultacjach moga brac udzial organizacje pozarzadowe i podmioty prowadzace
dzialalnosc na terenie Gminy.

Rozdzial 2

Zasady przeprowadzania konsultacji

§4

1. Decyzje w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego,
zwanych dalej "konsultacjami", podejmuje Wójt.

2. Wszelkie zadania zwiazane z przygotowaniem projektów aktów prawa miejscowego
i przeprowadzeniem poszczególnych konsultacji wykonuje pracownik wlasciwego
merytorycznie referatu Urzedu.

3. Do czasu powolania Gminnej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego konsultacje
przeprowadza sie z Organizacjami pozarzadowymi i podmiotami.

§5

Konsultacje maja charakter opiniodawczy a ich wyniki nie sa wiazace dla organów gminy.

§6

1. Informacje o podejmowanych konsultacjach zamieszcza sie na stronie internetowej Urzedu
- oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacja powinna okreslac:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin konsultacji;

3) formy konsultacji;



4) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu;

5) komórke odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

2. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza innych sposobów informowania
o konsultacjach.

3. Informacja o rozpoczeciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niz 7 dni
przed terminem ich rozpoczecia.

§7

1. Konsultacje moga byc prowadzone, w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne;

2) spotkania;

3) korespondencyjne informowanie o mozliwosci skladania opinii;

4) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej;

5) przyjmowanie uwag w siedzibie urzedu;

6) przyjmowanie uwag za posrednictwem poczty elektronicznej.

2. Decyzje o formie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójtz.

3. Uczestnicy konsultacji, skladaja opinie osobiscie w siedzibie Urzedu, lub droga pocztowa
w formie kompletnie wypelnionego formularza stanowiacego zalacznik do niniejszego
regulaminu.

4. Opinie anonimowe nie beda podlegaly rozpatrzeniu.

§8

l. Po zakonczeniu konsultacji wlasciwy merytorycznie referat urzedu sporzadza zestawienie
wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Burmistrza lub Rade·

2. Wójt w terminie 14 dni od daty zakonczenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie
z przebiegu i wyników konsultacji oraz przedklada je do publicznej wiadomosci na stronie
internetowej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Konsultacje uwaza sie za wazne bez wzgledu na ilosc uczestniczacych w nich organizacji
i podmiotów.



Rozdzial 3

Konsultacje z Gminna Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego

§9

Do konsultacji z Gminna Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego, jezeli zostanie powolana,
przepisy niniejszego regulaminu stosuje sie odpowiednio.

----------------------------------------------.-- ...- --
Zalacznik do Regulamin Konsultacji

z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi
wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie

Zalacznik do Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie aktów

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych organizacji.

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO
W ZAKRESIE DZIALALNOSCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZADOWYCH

I PODMIOTÓW

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany

l

Uchwala w sprawie

2

Art.

Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub tresci nowego 'przepisu

(w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 2 wpisac nalezy: NOWYPRZEPIS)3



4

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany / wprowadzenia nowego zapisu


