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UCHWAŁA NR XLII/261/2010
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 20 września 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejsowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka 
uchwala, co nastepuje: 

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami porzarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejsowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej 
"konsultacjami". 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 

1) pomocniczości i suwerenności, 

2) partnerstwa, 

3) suwerenności, 

4) legalności, 

5) jawności. 

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznegi i o wolontariacie. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust.1, w sprawie 
poddanej konsultacji. 

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Olszanka. 

§ 4. 1. W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy Olszanka określa w szczególności 
przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji. 

2. Informację o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem dokumentu przeznaczonego do konsultacji 
publikuje się na stronie internetowej Gminy Olszanka: www.bip.olszanka.pl 

3. Konsultacje mogą mieć formę: 

1) bezpośrednich otwartych spotkań, 

2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii, 

3) ankiet. 

4. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie mogą wyrażać swoje opinie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na 
stronie internetowej Gminy Olszanka. 

5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Olszanka przedstawia Radzie Gminy, załączając 
jednocześnie swoje stanoiwsko odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Gminy Olszanka. 

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XLI/254/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

Walenty Oliwa


