
UCHWAŁA  Nr LXI/298/10 
Rady  Gminy Izbicko 

z dnia 8.11.2010 r. 

w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmian.) 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. zmian.), Rada Gminy w Izbicku uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Uchwała niniejsza określa 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 , zwanych dalej „konsultacjami”.  

 
§ 2 

 
1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności 
pożytku publicznego. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w 
sprawie poddanej konsultacji. 

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Izbicko. 
 

§ 3 

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Izbicko, 
w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą 
działalności pożytku publicznego. 

§ 4 

1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 3 ogłasza Wójt Gminy Izbicko 
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać: 

a) cel konsultacji, 
b) przedmiot konsultacji, 
c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 
d) formę konsultacji, 
e) zasięg terytorialny konsultacji. 

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż  
7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Izbicku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Izbicku. 

 

§ 5. 



1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form: 
a) konsultacje pisemne, 
b) spotkania, 
c) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii 
d) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej  www.izbicko.pl oraz  
    na stronie  
e) internetowej Biuletynu Informacji Publicznej; 
f) przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu;  
g) przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2. Decyzję o formie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Izbicko 
3. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi termin na 
    wyrażenie opinii nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia. 

§ 6 

1. Opinie i uwagi należy składać w: 
a) formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, w Urzędzie Gminy 

w Izbicku lub listownie na adres:  
ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko 

b) formie elektronicznej na adres: ug@izbicko.pl 
2. Rozpatrywane będą tyko te uwagi i opinie, które wpłyną w terminie określonym w ogłoszeniu 

(decyduje data wpływu). 
3. Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

 
§ 7 

1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do 
wyznaczonej przez Wójta Gminy Izbicko komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Izbicku lub 
jednostki organizacyjnej Gminy w zależności od przedmiotu konsultacji. 

2. Wyznaczona przez Wójta Gminy komórka organizacyjna Urzędu Gminy w Izbicku lub 
jednostka organizacyjnej Gminy, rozpatruje ww. opinie i uwagi i przekazuje propozycję 
stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia  Wójtowi Gminy. 

3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem 
wójta Gminy Izbicko, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, 
zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w 
Izbicku, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji. 

4. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, 
o których mowa w § 1. 
 

§ 8 

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział  
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie. 

 

 

 

 

§ 9. 



Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Izbicko. 
 

§ 10. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się wójtowi Gminy Izbicko. 
 

§ 11. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

      Przewodniczący Rady Gminy Izbicko 
       Henryk Zettelmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/298/10 
Rady Gminy  w Izbicku 
z dnia 8.11.2010 r. 

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSC OWEGO W ZAKRESIE 
DZIAŁALNO ŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH I PODMIOTÓW   

  Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany 
  

  1   Uchwała w sprawie 

  

  

  2   Art.  
 

 

  Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu  
(w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 2 wpisać należy: NOWY PRZEPIS) 

  3    
 
 

  Uzasadnienie wprowadzenia zmiany / wprowadzenia nowego zapisu 
  

  4     

  

  Jakie ewentualne zmiany Państwo proponują? 
  5     

  

 

Dane uczestnika konsultacji 

Nazwa organizacji, nr KRS  

Adres organizacji  

Cele statutowe organizacji  

Numer telefonu/adres e-mail 
organizacji 

 

 

Imi ę i nazwisko osoby do kontaktu   

 

Numer telefonu, mail  

 

Izbicko , dnia ………………………….…… 


