
UCHWAŁA NR XLIV/190/2010 
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE 

z dnia 9 września 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 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  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) - Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 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.  

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się  w formie imiennego zgłaszania opinii za pomocą  formularza zgłaszania opinii. Formularz 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem zglaszania opinii i projektem aktu prawa miejscowego publikuje się  na stronie 
internetowej Gminy Janowice Wielkie, w Biuletynie Informacji Publicznej i wywiesza na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy 
w Janowicach Wielkich  

3. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej:  

a) przedmiot konsultacji,  

b) termin przeprowadzania konsultacji,  

c) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji,  

d) sposób lub sposoby przekazania formularza zgłaszania opinii.  

§ 3. 1. Opinie i uwagi złożone po terminie podanym w ogłoszeniu , o którym mowa w § 2 ust. 2 lub nie złożone na formularzu, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 nie są  brane pod uwagę  w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa 
miejscowego.  

2. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji sporządza protokół zawierający co najmniej:  

a) przedmiot i termin przeprowadzenia konsultacji,  

b) liczbę podmiotów , które wzięły udział w konsultacjach,  

c) opinie i uwagi zgłoszone w toku konsultacji.  

3. Wyniki konsultacji nie są wiążące i mają charakter opiniodawczy.  

§ 4. Po upływie terminu konsultacji , na najbliższej sesji Rady Gminy , Wójt Gminy Janowice Wielkie przedstawia projekt aktu 
prawnego, który podlegał konsultacji wraz z uzasadnieniem przedstawiającym opinie i uwagi złożone w toku konsultacji .  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  
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Formularz zgłoszenia opinii  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy  

 
Jacek Gołębski 
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