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UCHWAŁA NR XLVI/232/2010
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 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 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 , art. 18 ust.2 pkt 15 , art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn.zm) oraz art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zm.) 

Rada Gminy Chełm Śląski u c h w a l a : 

§ 1. Określa się sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 , poz.873 z późn.zm) projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej ,,organizacjami 
pozarządowymi”. 

§ 2. 1) Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy Chełm Śląski organizacje 
pozarządowe mające wpisaną w działalność statutową daną dziedzinę , w której podejmowane są konsultacje. 

2) Celem konsultacji jest zebranie opinii o poddanym konsultacji projekcie aktu prawa miejscowego. 

§ 3. 1) Konsultacje zarządza Wójt Gminy Chełm Śląski określając: 

a) przedmiot konsultacji 

b) formę konsultacji 

c) termin konsultacji 

d) miejsce konsultacji 

2) Zarządzenie Wójta Gminy o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem aktu prawa miejscowego, 
będącym przedmiotem konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy . 

§ 4. 1) Konsultacje mogą mieć formę : 

a) bezpośrednich spotkań, 

b) pisemnego wyrażenia opinii. 

2) W przypadku , o którym mowa w § 4.ust.1 lit.a) ze spotkania sporządza się protokół , zawierający przedmiot 
konsultacji , przedstawione opinie oraz listę obecności . 

3) W przypadku , o którym mowa w § 4.ust.1 lit.b) opinię należy przedłożyć na formularzu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1) Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy . 

2) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących. 

3) Nieprzedstawienie w ramach konsultacji opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa jej 
wyrażenia . 

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Ochmański
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