Uchwała Nr X/71/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 3 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz.1536) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, zwanych
dalej organizacjami pozarządowymi.
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa
w § 3 ust 1., w sprawie poddanej konsultacji.
§ 4. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 ogłasza Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać co najmniej:
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
niŜ 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niŜej
podanych form:
1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

2) pisemnego wyraŜenia opinii w danej kwestii, złoŜonego w Sekretariacie Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego,
3) innej formie wskazanej przez Prezydenta
w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji.
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2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się
protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
3. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi termin na
wyraŜenie opinii nie moŜe być krótszy niŜ 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
4. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w ust. 3 oznacza rezygnację z prawa
do jej wyraŜenia.
§ 6. 1. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze
stanowiskiem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, z podaniem uzasadnienia
w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, nie później niŜ w ciągu
30 dni od zakończenia konsultacji.
2. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie
otwartych spotkań.
§ 7. Konsultacje uznaje się za waŜne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach, jeŜeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w uchwale.
§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiąŜące dla organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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