
UCHWAŁA NR VII/39/11 

RADY GMINY WIDAWA 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności 

pożytku publicznego lub 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 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 

i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 

Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), w związku 

z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Widawa uchwala, co 

następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku 

publicznego lub 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 miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa. 

 

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

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 



Załącznik 

do Uchwały Nr VII/39/11 

Rady Gminy Widawa 

z dnia 31 marca 2011 r. 
 

Sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 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 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

§ 1. 1. Konsultacje przeprowadza się z radami działalności pożytku publicznego, w 

przypadku ich powołania, lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na 

terenie Gminy Widawa, zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi”. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii organizacji, na temat 

projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych 

organizacji. 

 

§ 2. Konsultacje mogą mieć formę: 

1) pisemną - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do organizacji, w celu 

wyrażenia przez nie pisemnej opinii na temat projektu; 

2) bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych; 

3) w innej dostępnej formie określonej w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4. 

 

§ 3. Decyzje o ogłoszeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Widawa, który określi: 

1) przedmiot konsultacji; 

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

3) formę konsultacji. 

 

§ 4. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi podaje się do 

wiadomości poprzez jego zamieszczenie w szczególności w co najmniej dwóch z niżej 

wymienionych miejsc: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) na stronie internetowej Gminy Widawa; 

3) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Widawa. 

 

§ 5. W przypadku konsultacji termin do wyrażenia przez organizację opinii nie może 

być krótszy niż 7 dni, licząc odpowiednio: od dnia otrzymania projektu prawa miejscowego 

bądź zamieszczenia tego projektu w sposób określony w § 3. 

 

§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. 

 

§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich 

organizacji. 

 

§ 8. Opinia nie zawierająca informacji o organizacji, która ją zgłasza (opinia 

anonimowa), nie będzie brana pod uwagę. 

 

§ 9. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Widawa 

i w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od dnia ich 

zakończenia. 


