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Poz. 4442
UCHWAŁA Nr XIII/62/2012
RADY GMINY KARNIEWO
z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego 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. 18 ust. 2 pkt 15 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. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy Karniewo uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określony w regulaminie
stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Beata K. Jackowska
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Załącznik
do Uchwały Nr XIII/62/2012
Rady Gminy Karniewo
z dnia 27 stycznia 2012r.
Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 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
§ 1.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
2) wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Karniewo,
3) gminie – rozumie się przez to Gminę Karniewo,
4) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
5) radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Karniewo,
6) urzędzie gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Karniewo.
7) regulaminie – rozumie się przez to Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2.
1. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.
2. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
§ 3.
Konsultacje o których mowa w § 2 Regulaminu przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie
Gminy, w zakresie określonym w ustawie.
§ 4.
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa § 3 Regulaminu w sprawie
poddanej konsultacji.
§ 5.
1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 2 prowadzone są z inicjatywy Wójta.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) formę konsultacji,
5) zasięg terytorialny konsultacji.
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3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty
rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy – www.karniewo.pl.
4. W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.
§ 6.
1. Konsultację mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w Urzędzie
Gminy Karniewo,
3) w innych dostępnych formach.
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego
załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
3. Forma konsultacji, w zależności od jej przedmiotu, zostaje określona w ogłoszeniu o konsultacji.
4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami termin wyrażenia opinii nie może być krótszy
niż 7 dni od dnia ich przeprowadzenia.
§ 7.
1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do wyznaczonej
przez Wójta komórki organizacyjnej Urzędu lub jednostki organizacyjnej Gminy w zależności od przedmiotu konsultacji.
2. Wyznaczona przez Wójta komórka organizacyjna Urzędu Gminy Karniewo lub jednostka organizacyjna
Gminy, rozpatruje ww. opinie i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia
Wójtowi Gminy Karniewo.
3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Karniewo, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Karniewo, nie później niż w ciągu 30 dni od
zakończenia konsultacji.
4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.
5. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 2.
§ 8.
1. Organizacje uczestniczące w konsultacjach w formie określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu zobligowane
są do przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe tej organizacji, a także Adres, telefon lub inną formę kontaktu zwrotnego.
2. Stanowiska anonimowe lub nie zawierające informacji oraz dokumentów o których mowa w ust. 1 regulaminu nie będą rozpatrywane.
§ 9.
1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.
2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
Beata K. Jackowska
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Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Karniewo w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
W dniu 12 marca 2010r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Znowelizowana ustawa, w art. 5 ust. 5 zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Zgodnie z zapisem art. 5a, ust. 2 ww. ustawy, konsultacje, w taki sam sposób jak akty prawa miejscowego,
muszą zostać przeprowadzone również w przypadku uchwalenia rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.
Przewodniczący Rady Gminy:
Beata K. Jackowska

