U C H W A Ł A Nr LXII/723/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności
PoŜytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności poŜytku 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 poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada
Miejska w Dębicy uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z Miejską Radą Działalności
PoŜytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2.
1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi
działalność statutową na terenie Gminy Miasto Dębica.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i
podmiotów o których mowa w ust. 1 w odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego
dotyczących ich statutowej działalności oraz projektów programów współpracy Gminy
Miasto Dębica z organizacjami pozarządowymi.
3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych
przepisów.
§ 3.
1. W zaleŜności od charakteru aktu prawnego i potrzeb, konsultacje mogą być prowadzone z
wykorzystaniem co najmniej jednej z form:
1/ posiedzenia Miejskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego,

2/ spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, udokumentowane protokołem
i listą obecności uczestników spotkania,
3/ zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy,
4/ pisemne lub elektroniczne zapytania o uwagi i opinie.
2. Dopuszcza się inne formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w
konsultacjach, w szczególności przy uŜyciu narzędzi komunikacji elektronicznej.
§ 4.
1. Ogłoszenie o konsultacji następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta, które winno
określać w szczególności:
1/ przedmiot i termin konsultacji,
2/ obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji,
3/ formę konsultacji,
4/ jednostkę organizacyjną gminy lub komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,
5/ sposób i termin ogłoszenia wyników konsultacji.
2. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Dębicy. W zaleŜności od potrzeb moŜe być zamieszczone w prasie
lokalnej.
3. Termin wyraŜania opinii nie moŜe krótszy niŜ 7 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia, o
którym mowa w ust. 2.
4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta przedstawia Radzie
Miejskiej wraz z własnym stanowiskiem odnośnie uzyskanych opinii.
§ 5.
1. Organizacje uczestniczące w konsultacji wyraŜają opinie, które powinny zawierać:
1/ nazwę organizacji,
2/ imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji,
3/ tytuł projektu aktu prawa miejscowego,
4/ wskazanie miejsca dla którego odnosi się uwaga (paragraf, ustęp, punkt),
5/ prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu wraz z uzasadnieniem,
6/ proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga, w przypadku
wypracowania propozycji.
2. W przypadku wyraŜania opinii przez Miejską Radę Działalności PoŜytku Publicznego nie
stosuje się ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej
wyraŜenia.
§ 6.
1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiąŜące dla organów Gminy
Miasta Dębica. Konsultacje uznaje się za waŜne bez względu na liczbę uczestniczących w
nich organizacji i podmiotów wymienionych w § 2 ust. 1.
2. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 4 ust. 2.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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