
UCHWAŁA Nr XIII/95/11  

RADY GMINY KŁODAWA  

z dnia 7 grudnia 2011 roku  

 

 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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 (Dz.U. Z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536) uchwala  się, co następuje: 
 
§1.Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

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

Województwa Lubuskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Andrzej Legan 

 

UZASADNIENIE:  
Na podstawie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz 1536 z późn. zm.) organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego 
projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  
Podjęta uchwała stanowić będzie podstawę do przygotowania i przeprowadzenia konsultacji 
przed uchwaleniem przez Radę Gminy rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
Ustawodawca w art. 5a ust.1, cytowanej wyżej ustawy określił, i ż Rada Gminy uchwala po 
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzonymi w sposób określony w 
projekcie niniejszej uchwały, roczny program współpracy z organizacjami i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3. 
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne do ogłoszenia konsultacji społecznych w 
sprawie określenia zasad współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2012r. a w 
konsekwencji do podjęcia uchwały zatwierdzającej program współpracy na 2012 rok, a co za 
tym idzie do ogłoszenia konkursu np. na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 
terenie gminy Kłodawa w 2012r. 



 Załącznik Nr 1 do Uchwały  

 Rady Gminy Kłodawa  

 nr XIII/95/11 

 z dnia 7 grudnia 2011 roku  

 

 

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

 
Postanowienia ogólne. 

§1. Ilekroć jest mowa o: 
1. ustawie/Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536), 

2. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć: 
a) nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy 

o finansach publicznych, 
b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 
w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy; 

3. innych podmiotach – należy przez to rozumieć: 
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego, 

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
c) spółdzielnie socjalne, 
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej, które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację 
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; 

4. radzie – należy przez to rozumieć radę działalności pożytku publicznego, o której 
mowa w art. 41e ustawy. 
 

Zasady przeprowadzania konsultacji 
§2. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 
publicznych, o której mowa w art.4 Ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3, w tym programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy. 

 
§3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
działającymi na terenie Gminy Kłodawa lub radą działalności pożytku publicznego 
w przypadku jej powołania. 
 
§4.Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, suwerenności, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 



 
§5.Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawnego pod obrady 
Rady Gminy Kłodawa. 
 
§6.Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje każdorazowo Wójt Gminy 
Kłodawa określając w szczególności: 

1) przedmiot konsultacji; 
2) formę konsultacji; 
3) termin przeprowadzenia konsultacji; 
4) podmioty biorące udział w konsultacjach. 

 
§7. 1.Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem aktu prawnego 
podlegającego konsultacji jest zamieszczana: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłodawa 
2) na stronie internetowej Gminy Kłodawa www.kłodawa.pl oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Kłodawa.  
2. Informacja w sprawie przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem aktu prawnego 
podlegającego konsultacji może być przekazywana dodatkowo również w inny sposób. 
 
§8. 1. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą zgłaszać w wyznaczonym terminie 
swoje uwagi i opinie na temat konsultowanych projektów aktów prawnych pisemnie: w wersji 
papierowej opinia winna zawierać wszystkie elementy określone we wzorze formularza. 
Wzór formularza zgłoszenia opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływy pisma do Urzędu Gminy Kłodawa. 
 
§9.1.W przypadku powołania rady działalności pożytku publicznego konsultacje 
przeprowadza się wyłącznie z radą. 
2. Wójt Gminy Kłodawa przedkłada radzie projekt aktu prawnego będącego przedmiotem 
konsultacji. 
3. Rada przedkłada pisemną opinię w wyznaczonym terminie od dnia doręczenia projektu 
aktu prawnego. 
4. Nie przedstawienie opinii w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza rezygnację z prawa do 
jej wyrażenia. 
5. O zachowaniu terminu decyduje data wpływy pisma do Urzędu Gminy Kłodawa. 
 
§10. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych 
i innych podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie 
z niniejszą uchwałą. 
 
§11. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Kłodawa. 
 
§12. 1. Z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Kłodawa sporządza sprawozdanie. 
2. Wójt przedkłada sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Radzie Gminy Klodawa 
wraz z projektem aktu prawnego będącego przedmiotem konsultacji. 

 

 
 



Formularz zgłaszania opinii 
 

 
………………………………………………………………………………………………… 

( pełna nazwa organizacji ) 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

( adres siedziby organizacji ) 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(tytuł aktu prawnego poddawanego konsultacji) 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

Opinia organizacji 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
………………………………… 
(pieczęć organizacji) 
 
 
 
……………………………………….. 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji na zewnątrz) 

 

 


