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z dnia  16 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu 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 działalności statutowej 

tych organizacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 5 ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) na 
wniosek Burmistrza Miasta po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LI/380/10 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu 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 
działalności statutowej tych organizacji:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LI/380/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie 
szczegółowego sposobu 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 działalności statutowej tych organizacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 listopada 2017 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, zwanych dalej "organizacjami pozarządowymi";

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami 
pozarządowymi.

§ 2. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie 
Gminy Pyskowice .

§ 3. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 prowadzone są z inicjatywy Burmistrza Miasta 
Pyskowice.

§ 4. 1.  Burmistrz Miasta Pyskowice w drodze Zarządzenia określa:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin przeprowadzenia konsultacji;

3) formę konsultacji;

4) sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji;

5) wskazanie komórki merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;

6) inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

2. Uwagi dotyczące konsultowanego projektu uchwały zgłaszane są w formie pisemnej lub elektronicznej 
za pomocą formularza zgłoszenia opinii, który stanowi załącznik nr 1.

3. Zarządzenie Burmistrza Miasta, formularz zgłoszenia opinii oraz projekt uchwały będącej przedmiotem 
konsultacji zamieszcza się najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji:

1) na stronie internetowej www.pyskowice.pl  w zakładce "Organizacje pozarządowe" - "Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi" - "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 
normatywnych" - "Konsultacje w danym roku";

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w zakładce "Prawo lokalne" - 
"Zarządzenia Burmistrza Miasta";

3) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
ogłoszeń tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 5. 1. Wyniki konsultacji nie są wiążące, mają charakter opiniodawczy.

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach 
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale.

3. Wymóg przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony nawet gdy nie przystąpiła do niego żadna 
organizacja pozarządowa.

§ 6. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający:

1) przedmiot konsultacji;
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2) termin przeprowadzenia konsultacji;

3) formę konsultacji;

4) wykaz organizacji biorących udział w konsultacjach;

5) pełne zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem i uzasadnieniem, co do każdej z nich z osobna.

2. Wyniki konsultacji podawane są do powszechnej wiadomości poprzez opublikowanie protokołu 
z przebiegu konsultacji w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji określonej w Zarządzeniu 
Burmistrza Miasta Pyskowice na stronie internetowej www.pyskowice.pl  w zakładce "Organizacje 
pozarządowe" - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" - "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 
projektów aktów normatywnych" - "Konsultacje w danym roku".
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Załącznik Nr 1 do Załącznika

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

1) Projekt uchwały w sprawie:

...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2) Nazwa organizacji pozarządowej przedkładającej opinię: 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

3) Dane teleadresowe (adres, nr telefonu, e-mail) organizacji pozarządowej przedkładającej opinię:

...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

4) Imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację pozarządową, a także funkcja jaką w niej pełni: 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

5) Wskazanie (na podstawie celów i zadań statutowych), że konsultowany projekt uchwały dotyczy 
działalności statutowej organizacji pozarządowej:

...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

6) Proponowane rozwiązania/uwagi do projetu uchwały:

...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

7) Jeżeli proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały wiążą się z poniesieniem środków 
finansowych szczegółowe wskazanie rodzaju kosztów, liczbę jednostek, koszty jednostkowe, koszty 
całkowite, itp.

...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5 ust. 5

zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia, w drodze uchwały,

szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Niniejsza uchwała ma na celu

ujednolicenie procedur związanych z dotychczasowym sposobem konsultowania projektów aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wynikających z Uchwały

nr LI/380/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu

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 działalności statutowej tych organizacji.
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