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UCHWAŁA NR L/373/2010
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 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 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: 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, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 
poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) 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 2004 r. Nr 64, poz. 
593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 
249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Pabianice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się sposób konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

2. Przedmiotem konsultacji są: 

1) Projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 
pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi; 

2) Projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi. 

§ 2. Prawo udziału w konsultacjach mają: rada działalności pożytku publicznego i organizacje pozarządowe 
mające swoją siedzibę na terenie Gminy Pabianice. 

§ 3. Konsultacje są prowadzone z inicjatywy Wójta Gminy Pabianice. 

§ 4. Konsultacje mogą być przeprowadzane w jednej z niżej wskazanych form: 

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych; 

2) wyrażenie pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu. 

§ 5. Do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy Pabianice należy wybór formy konsultacji o których mowa w § 
4. 

§ 6. 1. W przypadku konsultacji, prowadzonych w formie o której mowa w § 4 pkt 1, Wójt Gminy Pabianice 
informuje pisemnie, faksem lub telefonicznie organizacje pozarządowe o terminie, godzinie i miejscu spotkania 
oraz przedmiocie spotkania. 

2. W spotkaniu ze strony Urzędu Gminy Pabianice mogą uczestniczyć: 

1) Wójt Gminy; 

2) Z-ca Wójta; 

3) Skarbnik; 

4) pracownik urzędu w charakterze sekretarza; 

5) kierownik referatu którego sprawa merytorycznie dotyczy, wyznaczony przez Wójta. 

3. Obradom spotkania przewodniczy Wójt Gminy Pabianice lub osoba przez niego upoważniona. 
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4. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego 
załącznikiem jest listę obecności uczestników spotkania. 

5. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący komisji. 

6. Ewentualne opinie rady działalności pożytku publicznego i uwagi organizacji pozarządowych, kierowane są 
do wyznaczonego przez Wójta Gminy Pabianice referatu w zależności od przedmiotu konsultacji. 

7. Wyznaczony przez Wójta Gminy Pabianice referat rozpatruje ww. opinie i uwagi i przekazuje propozycje 
stanowiska w tej sprawie w formie zmiany do projektu uchwały o której mowa w § 1 ust. 2 a, b do zatwierdzenia 
Wójtowi Gminy Pabianice. 

§ 7. 1. W przypadku konsultacji, prowadzonych w formie o której mowa w § 4 pkt 2 Wójt Gminy Pabianice 
przesyła organizacjom pożytku publicznego projekt aktu prawa miejscowego, wyznaczając termin złożenia opinii 
i uwag. 

2. Ewentualne opinie rady działalności pożytku publicznego i uwagi organizacji pozarządowych, kierowane są 
do wyznaczonego przez Wójta Gminy Pabianice referatu w zależności od przedmiotu konsultacji. 

3. Wyznaczony przez Wójta Gminy Pabianice referat rozpatruje ww. opinie i uwagi i przekazuje propozycje 
stanowiska w tej sprawie w formie zmiany do projektu uchwały o której mowa w § 1 ust. 2 a, b do zatwierdzenia 
Wójtowi Gminy Pabianice. 

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Pabianice. 

§ 9. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział 
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale. 

§ 10. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Pabianice przedstawia Radzie Gminy Pabianice w uzasadnieniu do 
projektów aktów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. a i b. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice 

mgr inż. Roman Figiel


