
UCHWAŁA NR VIII/51/2011  

Rady Gminy w Czernikowie 
 

z dnia 28 czerwca 2011 roku 
 

 

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 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. 
 

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5, ust. 5 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   ( Dz. U. z 2003 r. Nr 

96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Czernikowie uchwala, co następuje: 
 

 

§1 

Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z 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, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały. 
 

 

§ 2  
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 
 

 

§ 3  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



Uzasadnienie do Uchwały NR VIII/51/2011 Rady Gminy w Czernikowie. 
 

 

 

Zgodnie z art. 5, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami) organ stanowiący  

jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 przywoływanej  

ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej  

tych organizacji. W Gminie Czernikowo określone jest to w Regulaminie konsultacji stanowiącym 

załącznik do powyższej uchwały. 

Regulamin określa przedmiot i formy konsultacji; wymagania dotyczące treści ogłoszenia o 

konsultacjach; sposób wyrażania opinii przez zainteresowanych oraz tryb postępowania z nimi w 

Urzędzie Gminy Czernikowo. 

Uregulowania te ujednolicają i porządkują przebieg konsultacji oraz dają równe szanse  

organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art 3 ust. 3 ustawy o działalności  

pożytku publicznego i wolontariacie w wyrażaniu opinii i pozyskiwaniu wsparcia finansowego i 

organizacyjnego na swoja działalność. Może to mieć również wpływ na powstanie nowych  

organizacji pozarządowych w Gminie Czernikowo. 



Załącznik do Uchwały NR VIII/51/2011  

Rady Gminy w Czernikowie 
 

z dnia 28 czerwca 20011 r. 
 

 

Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

 

§ 1  

1.Przedmiotem konsultacji są: 

a) 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, 

b) projekty wieloletnich programów współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami 

pozarządowymi. 
 

§ 2  
 

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi w zakresie określonym w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii w sprawie poddanej 

konsultacji. 

§ 3  

1. Konsultacje dotyczące zakresu określonego w par. 1 ogłasza Wójt Gminy Czernikowo. 

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać następujące informacje: 
 

a) cel konsultacji, 

b) przedmiot konsultacji, 

c) czas trwania konsultacji, 

d) formę konsultacji, 

e) zasięg terytorialny konsultacji. 

4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczone w terminie nie krótszym niż 7 dni  

od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń i stronie 

internetowej Urzędu Gminy Czernikowo. 
 

§ 4  
 

1. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach: 

a) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

b) pisemnego wyrażenia opinii na temat konsultowanej sprawy, 

c) w inny dostępny sposób. 
 

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół  

wraz z listą uczestników spotkania. 

3. Forma konsultacji i czas na wyrażenie opinii zostają określone w ogłoszeniu (termin nie może  

być krótszy niż 7 dni). 



§ 5 

 

 

1.Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłaszane podczas konsultacji, przekazywane są do 

wyznaczonego przez Wójta Gminy Czernikowo pracownika zajmującego się merytorycznie daną 

sprawą. 

2. Wyznaczony pracownik analizuje wyrażone opinie i przekazuje propozycje Wójtowi Gminy 

Czernikowo lub Zastępcy Wójta. 

3. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Czernikowo i jego uzasadnieniem 

zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Czernikowo. 

4. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Czernikowo przedstawia Radzie Gminy w Czernikowie w 

uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w paragrafie 1. 
 

§ 6  
 

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli 

zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem. 
 

§ 7  
 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Wójta i Rady Gminy w Czernikowie. 


