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UCHWAŁA NR II/19/10
RADY GMINY W BOGORII

z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 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 
roku , Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 z późn zm. ) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytki publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

§ 2. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy Bogoria organizacje 
pozarządowe i podmioty o których mowa w §1 mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę w której 
podejmowane są konsultacje. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów o których 
mowa w §1 o sprawie poddanej konsultacji. 

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy 

§ 3. 1. Konsultacje mogą być wyrażone m.in. w następujących trybach: 

1) wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, 

2) udzielenie odpowiedzi na postawione pytania, 

3) wybór jednego z zaproponowanych rozwiązań. 

2. Konsultacje mogą mieć formę : 

1) zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej urzędu gminy w Bogorii oraz na 
tablicy ogłoszeń urzędu gminy w Bogorii, 

2) ankiet skierowanych do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w §1, 

3) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w §1 

3. O wyborze formy i trybu konsultacji oraz terminie ich przeprowadzeni decyduje Wójt Gminy w Bogorii 
z tym, ze termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie 
internetowej urzędu gminy w Bogorii. 

4. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w informacji o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa 
do jej wyrażenia. 

§ 4. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bogorii 
publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji w której wskazane są: przedmiot konsultacji, termin 
rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, forma i tryb konsultacji. 

2. Publikacja na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bogorii nie wyklucza innych trybów informowania 
o konsultacjach. 

§ 5. 1. Analizy zebranych danych po przeprowadzonych konsultacjach dokonuje Wójt Gminy Bogoria. 

2. Z analizy sporządza się protokół, zawierający: temat konsultacji, przebieg dyskusji (w przypadku otwartych 
spotkań ) ora podjęte ustalenia i opinie, 

3. Protokół o którym mowa w ustępie 2 umieszcza się: 

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bogorii, 
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2) na tablicy ogłoszeń Urzędzie Gminy w Bogorii 

§ 6. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli 
zostały przeprowadzone w sposób zgodny z uchwała. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Maciej Tutak


