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UCHWAŁA NR L/451/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
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. 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 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 w brzmieniu ustalonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

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

Wprowadzenie Regulaminu konsultacji podyktowane jest nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Znowelizowana ustawa 
w art. 5 ust. 5 zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały 
szczegółowego Regulaminu 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. Konieczność uregulowania sposobu 
przeprowadzania konsultacji wynika z faktu, iż jest to jedna z form współpracy organów administracji publicznej 
z organizacjami pozarządowymi. Podjęcie uchwały jest więc zasadne. 
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Załącznik do Uchwały Nr L/451/10

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 20 października 2010 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 aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

§ 1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Gminy Pińczów i prowadzące działalność 
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, zwane dalej „podmiotami”. Konsultacje 
prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 
konkurencji i jawności. 

§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji są: 

a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów; 

b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z podmiotami; 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, wskazanych w §1, w odniesieniu do 
projektów aktów będących przedmiotem konsultacji. 

3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów. 

4. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady 
Miejskiej w Pińczowie. 

§ 3. 1. O przeprowadzeniu konsultacji z podmiotami decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, w formie 
zarządzenia. 

2. Burmistrz w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa w szczególności: 

a) przedmiot konsultacji, 

b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

c) zakres konsultacji, 

d) formę konsultacji, 

e) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, 

f) wzór formularza ankiety. 

§ 4. 1. Zarządzenie Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji z podmiotami będzie zamieszczane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie www.bip.gminy.com.pl/pinczow/, na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Pińczów www.pinczow.com.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Pińczowie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przez terminem ich rozpoczęcia. 

2. Wraz z zarządzeniem, o którym mowa w ust.1, zamieszczony zostaje projekt aktu będący przedmiotem 
konsultacji. 

§ 5. 1. Warunkiem udziału podmiotów w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, 
osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział podmiotu 
w konsultacjach. 

2. Opinie i uwagi podmiotów nie zawierające danych, o których mowa w ust. 1 lub złożone po upływie terminu 
zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem 
prawnym. 

§ 6. 1. Konsultacje z podmiotami przeprowadza się w jednej z następujących form: 

a) w formie ankiety; 
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b) w formie otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

§ 7. 1. Konsultacje przeprowadzane w formie ankiety polegają na opublikowaniu treści ankiety na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie, na stronie internetowej Miasta i Gminy Pińczów www.pinczow.com.pl 
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie www.bip.gminy.com.pl/pinczow/. 

2. Formularz ankiety powinien określać czas do którego można je złożyć, adres email na który można przesłać 
wypełniony formularz w formie elektronicznej oraz miejsce, gdzie wypełniony formularz można składać w formie 
ankiety papierowej. 

3. Formularz ankiety jest załącznikiem do właściwego zarządzenia Burmistrza. 

§ 8. 1. Konsultacje prowadzone w formie bezpośrednich spotkań z przedstawicielami podmiotów przeprowadza 
się w następującym trybie: 

a) nie później niż 7 dni przed terminem spotkania umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Pińczowie , na stronie internetowej Miasta i Gminy Pińczów www.pinczow.com.pl, oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie www.bip.gminy.com.pl/pinczow/, informacje 
o spotkaniu, podając jego miejsce, czas i przedmiot; 

b) spotkanie prowadzi osoba wyznaczona przez Burmistrza przedstawiając w pierwszej kolejności uzasadnienie 
przeprowadzenia konsultacji, a następnie otwierając dyskusję; 

c) po dyskusji prowadzący spotkanie informuje o sposobie przeprowadzenia głosowania. 

2. Opinie w sprawie poddanej konsultacji podmioty wyrażają większością głosów obecnych na spotkaniu. 

§ 9. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie przeprowadzenia 
konsultacji, terminie przeprowadzenia konsultacji, temacie i wynikach konsultacji, a także w przypadku 
bezpośrednich spotkań z podmiotami dołącza się listę obecności. 

§ 10. 1. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Pińczów www.pinczow.com.pl. 

2. Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Burmistrza 
w danej sprawie. 

§ 11. Konsultacje z podmiotami mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy 
Pińczów. 

§ 12. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji. 


