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UCHWAŁA NR V/23/2011
RADY GMINY W OPATOWCU

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 
142,poz.1591 z późn.zm./ w związku z art.5 ust.5 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2003 r.,Nr 96, poz.873 z późn.zm./ uchwala się co następuje: 

§ 1. Projekty aktów prawa miejscowego podlegają konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

§ 2. Konsultacje, o których mowa w paragrafie 1 przeprowadza się według następującej procedury: 

1) Projekty aktów prawa miejscowego obejmujące sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy w Opatowcu oraz na stronie internetowej Gminy Opatowiec na okres nie krótszy niż 7 dni. 

2) W okresie, o którym mowa w pkt.1 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego mogą wnosić uwagi, opinie do projektów aktów prawnych. Uwagi i opinie powinny być 
wniesione do Urzędu Gminy w Opatowcu w formie pisemnego stanowiska bądź na e-mail Gminy Opatowiec 
ugopatowiec@wp.pl z dopiskiem „dotyczy konsultacji projektów aktów prawa miejscowego”. 

3) Uwagi, opinie zgłoszone do projektów aktów prawa miejscowego są następnie przedkładane Radzie Gminy 
Opatowiec, która może je uwzględnić przy podejmowaniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 

§ 3. Konsultacje nie są wiążące i nie stanowią podstawy do żądania przez podmiot biorący udział 
w konsultacjach uwzględnienia jego stanowiska w uchwale podjętej przez Radę Gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Opatowcu 

Michał Szczerba


