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UCHWAŁA NR LIII/451/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie 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 

pozytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób 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 wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) (zwanych dalej: organizacjami) 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
(zwanych dalej: projektami). 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: a) pomocniczości, b) partnerstwa, c) suwerenności, d) 
efektywności, e) uczciwej konkurencji, f) jawności. 

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji w przedmiocie zagadnień poddanych 
konsultacji. 

§ 4. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta Sandomierza w formie 
zarządzenia. 2. W zarządzeniu określa się: a) przedmiot konsultacji, b) termin rozpoczęcia i zakończenia 
konsultacji, c) formę konsultacji, d) Wydział Urzędu Miejskiego w Sandomierzu odpowiedzialny za 
przeprowadzenie konsultacji. 3. Informację o planowanych konsultacjach zamieszcza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w następujący sposób: a) poprzez zamieszczenie projektów 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (zwanego dalej: BIP), b) przesłanie 
projektów do siedziby organizacji działających na terenie Sandomierza. 2. Uwagi i opinie co do sprawy poddanej 
konsultacji można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu (Plac Poniatowskiego 3) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej 
w terminie 14 dni od momentu: zamieszczenia projektów w BIP (w przypadku wskazanym w ust. 1a) lub 
przesłania projektów do siedziby organizacji (w przypadku wskazanym w ust. 1b). 3. Wydział Urzędu Miejskiego 
w Sandomierzu odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji oraz adres poczty elektronicznej, na który można 
przesyłać uwagi i opinie, o których mowa w ust. 2, będzie każdorazowo wskazany w zarządzeniu, wskazanym w § 
4. 4. Z przeprowadzonych konsultacji osoba wyznaczona z Wydziału Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
odpowiedzialnego za ich przeprowadzenie, sporządza sprawozdanie. 

§ 6. 1. Po zakończeniu konsultacji sprawozdanie, o którym mowa w § 5 ust. 4, a także zgłoszone opinie i uwagi 
są przedstawiane Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 2. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta Sandomierza 
przedstawia Radzie Miasta Sandomierza w uzasadnieniu do projektów aktów. 3. Wyniki konsultacji publikuje się 
w BIP. 

§ 7. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący. Konsultacje uważa się za ważne bez 
względu na ilość uczestniczących w nich organizacji. 

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 2. Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 
nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nałożyła w art. 5 ust. 5 na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
obowiązek określenia w drodze uchwały 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 wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. Niniejsza uchwała stanowi zatem wypełnienie obowiązku nałożonego przez 
ustawodawcę na organy stanowiące naszej Gminy. Uchwała ta określa sposób przeprowadzenia tych konsultacji, 
a także formy ich przeprowadzenia. 


