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  Uchwała nr LV/363/2010 

Rady Miasta Świdnik 

z dnia 26 sierpnia 2010 roku 
 

 

W sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

 

Na podstawie art. 5 ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późniejszymi 

zmianami), art. 5a i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Świdnik uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

1.Konsultacje społeczne polegają na zebraniu opinii, uwag i propozycji organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie działających na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. 

2.Głównym celem konsultacji jest opracowanie projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

§ 2 

1.Konsultacje społeczne  mogą być prowadzone w formie zapytania ankietowego bądź 

otwartych spotkań konsultacyjnych. 

2. O wyborze formy konsultacji decyduje Burmistrz Miasta Świdnik. 

§ 3 

1. Konsultacje społeczne w formie zapytania ankietowego polegają na wyrażeniu opinii przez 

podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1,  na temat projektu uchwały na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Formularz udostępnia się organizacjom pozarządowym poprzez zamieszczenie w: 

1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świdnik;  

2) na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Świdnik; 

3) w lokalnej gazecie „Głos Świdnika”. 

§ 4 

1.Konsultacje w formie otwartego spotkania polegają na bezpośrednim udziale w tym 

spotkaniu przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1, zebraniu opinii, dyskusji 

nad projektem uchwały rady miasta i spisaniu ustaleń ze spotkania. 

2. Ze spotkania sporządza się protokół, do którego załącza się listę obecności. 

3. W protokole zamieszcza się: 

1) informację o sposobie zawiadomienia o terminie konsultacji; 

2) temat konsultacji; 

3) przebieg konsultacji; 

4) podjęte ustalenia i opinie. 

4. Spotkaniu przewodniczy osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta. 

 

§ 5 

1.Burmistrz Miasta jest zobowiązany do informowania organizacji pozarządowych 

i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy o temacie, celu i formie prowadzenia 
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konsultacji społecznych.  

2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych 

Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miasta Świdnik oraz w lokalnej 

gazecie „Głos Świdnika”, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

3.Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych powinna zawierać: 

1) nazwę uchwały, której dotyczą konsultacje; 

2) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji. 

 

§ 6 

1. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 

2. Wynik konsultacji społecznych ma charakter opiniotwórczy dla organów gminy. 

3. Informacja o wyniku konsultacji  zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Świdnik. 

 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik. 

 

§ 8 

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

Województwa Lubelskiego. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Świdnik 

 

Janusz Królik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


