
UCHWAŁA NR XLV/341/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. Z 2018 poz. 994; zm. Dz. U. z 2018r. poz. 1000. poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm. 
Dz. U. z 2018r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) konsultacjach – rozumie się przez to zasięganie opinii organizacji na temat projektu aktu prawa miejscowego; 

2) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3) gminie – rozumie się przez to miasto i gminę Radzyń Chełmiński; 

4) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim; 

5) stronie internetowej – rozumie się przez to stronę internetową gminy: www.radzynchelminski.eu 

6) BIP – rozumie się przez to Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 2. Przedmiot i cel konsultacji. 

1.  Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej organizacji, przed wniesieniem projektu pod obrady Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. 

2.  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii przedstawicieli organizacji o sprawie poddanej 
konsultacji.

§ 3. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną 
w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje. 

§ 5. 1. Przez przeprowadzenie konsultacji rozumie się: 

1) ogłoszenie konsultacji; 

2) zbieranie opinii; 

3) opublikowanie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji,

2.  Nieprzedstawienie opinii przez przedstawicieli organizacji, o sprawie poddanej konsultacji, oznacza 
rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 6. Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji. 

§ 7. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy, ale nie są wiążące dla organów gminy. 

Rozdział 2.
Szczegółowy sposób konsultowania

§ 8. 1. Konsultacje ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia. 

2.  Minimalny czas trwania konsultacji to 14 dni, w uzasadnionych przypadkach czas trwania konsultacji może 
zostać skrócony. 

3. Ogłoszenie o konsultacjach, ich tematyce oraz projekt aktu prawnego poddawanego konsultacji, powinno 
zostać opublikowane nie później niż na 7 dni przed datą ich realizacji: 
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1) na stronie internetowej; 

2) w BIP;

4. Konsultacje przeprowadza się w jednej z niżej podanych form: 

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji, 

2) zebrania opinii drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną - decyduje data wpływu, 

3) w inny dostępny sposób.

§ 9. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie z ich przebiegu, które zawiera 
w szczególności: termin przeprowadzenia konsultacji, temat sprawy poddawanej konsultacji, liczbę organizacji 
uczestniczących w konsultacjach oraz podjęte ustalenia. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 publikuje się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia 
konsultacji: 

1) na stronie internetowej; 

2) w BIP.

§ 10. O wyborze formy konsultacji decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 12. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
450 z późn. zm) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia w drodze 
uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (art. 5 ust. 5 w/w ustawy). Niniejsza uchwała 
stanowi wypełnienie delegacji wskazanego przepisu ustawowego. Określa się w nim zarówno sposób jak i formy 
przeprowadzania niniejszych konsultacji. Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Miasta i Gminy. 
Zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Pomorskiego uchwała w niniejszej sprawie jest aktem prawa miejscowego 
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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