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UCHWAŁA NR IV/17/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się regulamin prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w zakresie projektów prawa miejscowego dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 

inż. Tadeusz Pasierb
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Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2010

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Regulamin prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin niniejszy określa formy i sposób prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów prawa miejscowego 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji w sposób inny niż w drodze referendum lokalnego. 

2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w innych sprawach określają przepisy odrębne i Statut 
Gminy Brzesko. 

§ 2. 

1. Konsultacje oznaczają zebranie opinii, uwag i propozycji organizacji, o których mowa w § 1 ust. 1, co do 
sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej projektem. 

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje wymienione w § 1 ust. 1, które prowadzą działalność na 
terenie Gminy Brzesko. 

§ 3. 

1. Burmistrz Brzeska uruchamia proces konsultacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Przed rozpoczęciem konsultacji określa się: 

1) cel konsultacji, 

2) przedmiot konsultacji, 

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

4) zasięg terytorialny konsultacji, 

5) formę przeprowadzenia konsultacji. 

§ 4. 

1. Organizacje wymienione w § 1 ust. 1 mogą wystąpić do Burmistrza Brzeska z wnioskiem 
o przeprowadzenie konsultacji. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać propozycje: 

1) przedmiotu konsultacji, 

2) czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

3) zasięgu terytorialnego konsultacji, 

4) formy przeprowadzenia konsultacji, 

5) uzasadnienie. 

3. Organizacje, o których mowa w ust. 1 reprezentują nie więcej niż trzy osoby, będące członkami ich 
organów statutowych. 
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4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego 
złożenia. 

5. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu. 

Rozdział 2.
Formy przeprowadzania konsultacji 

§ 5. 

1. Konsultacje z organizacjami, o których mowa w § 1 ust. 1 mogą być prowadzone w formie: 

1) badania ankietowego (ankiety drukowane, strona internetowa Urzędu Miejskiego), 

2) sondaży internetowych, 

3) otwartych spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji prowadzących działalność pożytku 
publicznego. 

2. Wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności 
przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorazowo dokonywać będzie Burmistrz Brzeska. 

3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych. 

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe 

§ 6. 

Wyniki konsultacji Burmistrz Brzeska przedstawia Radzie Miejskiej na najbliższej sesji od dnia zakończenia 
konsultacji 

§ 7. 

1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu Gminy Brzesko podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie 
objętej konsultacjami. 

3. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi Gmina Brzesko. 

4. W przypadku utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego stosuje się do niej przepisy 
niniejszego regulaminu. 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 

inż. Tadeusz Pasierb


