
 

 

UCHWAŁA NR 317/XXXVII/2014 

RADY GMINY W  ŁOSOSINIE DOLNEJ 

z dnia 22 sierpnia 2014 roku 

w sprawie sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie 

pożytku publicznego i wolontariatu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm.: z 2013 r., poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r., 

poz. 379 i poz. 1072) art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 zm: z 2011 r. Nr 112 poz. 654 , Nr 149 poz. 887, 

Nr 209 poz. 1244 i Nr 232 poz. 1378 i z 2014 r. poz. 223 i poz. 498), 

Rada Gminy w Łososinie Dolnej 

uchwala co następuje : 

§ 1. Określa szczegółowy sposób konsultacji 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 wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 zm: z 2011 r. Nr 112 poz. 654, 

Nr 149 poz. 887, Nr 209 poz. 1244 i Nr 232 poz. 1378 i z 2014 r. poz. 223 i poz. 498), projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łososina Dolna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

  Przewodniczący Rady 

 

 

Bolesław Oleksy 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 września 2014 r.

Poz. 5150



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 317/XXXVII/2014 

Rady Gminy w Łososinie Dolnej 

z dnia 22 sierpnia 2014 r. 

Szczegółowy sposób konsultacji z radami  działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi 

zmianami) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji. 

§ 1. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów wskazanych w tytule 

w odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego dotyczącej ich Statutowej działalności. 

2. Każdy z podmiotów wskazanych w tytule ma prawo wyrażenia opinii na zasadach określonych 

w uchwale oraz przekazania jej na wskazany w ogłoszeniu adres i we wskazanej formie. 

3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów 

prawa. 

§ 2. 1. Konsultacje ogłasza i przeprowadza Wójt Gminy Łososina Dolna. 

2. Konsultacje prowadzone są w szczególności za pomocą strony internetowej-Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej. 

3. Wraz z ogłoszeniem zamieszcza się projekt będący przedmiotem konsultacji. 

§ 3. 1. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 ust. 3 powinno zawierać dane niezbędne do prawidłowego 

przeprowadzenia konsultacji, a w szczególności: 

1) przedmiot i termin konsultacji, 

2) obszar konsultacji lub uprawnione podmioty do udziału w konsultacji, 

3) formę zgłaszania opinii, 

4) określenie stanowiska merytorycznego do udzielenia wyjaśnień i przyjmowania opinii, 

2. Podmioty uprawnione do wyrażenia opinii mają prawo wypowiedzieć się co do treści projektu aktu 

w terminie od 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej. 

3. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

4. Konsultacje są ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących. 

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

  

  

  Przewodniczący Rady 

 

 

Bolesław Oleksy 
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