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UCHWAŁA NR XIV/66/2011
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą 
działalności 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 (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 ze zmianami) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowoego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na 
terenie gminy lub radą pożytku publicznego, w przypadku jej powołania. 

§ 3. 1) Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji na okres co najmniej 14 dni warz z projektem aktu 
prawnego polegającego na konsultacji jest umieszczona: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

b) na stronie internetowej Gminy Zakrzew, 

c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zakrzew. 

2) Wraz z projektami aktów prawa miejscowego zamieszcza się informację określającą: 

a) przedmiot konsultacji, 

b) sposób zgłaszania uwag i propozycji, 

c) termin, w jakim uwagi mogą być zgłaszane. 

§ 4. 1) W przypadku powołania rady pożytku publicznego konsultacje przeprowadza się wyłącznie z radą. 

2) Rada przedkłada pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu aktu prawnego. 

3) Nieprzedstawienie opinii w terminie wskazanym w ust.2 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

§ 5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
biorących w nich udział. 

§ 6. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy. 

§ 7. Informacje o wynikach konsultacji, a w szczególności o sposobie i zakresie uwzględnienia zgłoszonych 
uwag,rozpowszechnia się również w sposób wskazany w §3 ust.1. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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