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UCHWAŁA Nr V/22/11 

Rady Gminy Górowo Iławeckie 

z dnia 23 lutego 2011 r. 

 

w sprawie konsultowania niektórych projektów aktów prawa miejscowego 

 
Na podstawie 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 
Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania 
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 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
 

§ 2. Konsultacjom podlegają projekty uchwał 
w sprawie programu współpracy z  organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami. 
 

§ 3. 1. Projekty uchwał będących aktami prawa 
miejscowego przygotowane przez właściwe stanowiska 
w Urzędzie Gminy lub kierowników jednostek 
organizacyjnych podlegają konsultacjom po przyjęciu ich 
przez Wójta Gminy. 
 

2. Konsultacje przeprowadza Wójt Gminy przy pomocy 
osób, o których mowa w § 3 ust. 1. 
 

§ 4. Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3  ustawy o  działalności pożytku publicznego  
i  o wolontariacie mające siedzibę i działające na terenie 
Gminy Górowo Iławeckie. 
 

§ 5. Konsultacje przeprowadza się poprzez: 
 
  1) zamieszczenie informacji o konsultacjach w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych; 

 
  2) zamieszczenie projektu uchwały poddawanej 

konsultacjom w Biuletynie Informacji Publicznej; 
 

  3) rozpatrywanie opinii i wniosków zgłaszanych przez 
organizacje pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

 
§ 6. W informacji o konsultacjach zamieszcza się: 

  1) tytuł projektu uchwały; 
  2) termin przyjmowania opinii i wniosków, który nie może 

być krótszy niż 14 dni od zamieszczenia informacji w BIP; 
  3) adresy, kontakty do osób przyjmujących opinie i wnioski. 

 
§ 7. 1. Osoby o których mowa w  § 3 ust. 1 

przedstawiają Wójtowi Gminy wyniki przeprowadzonych 
konsultacji, tj. opinie i wnioski, niezwłocznie po upływie 
terminu do ich zgłaszania oraz ewentualne propozycje 
zmian w  projekcie uchwały uzgodnione z  autorem 
projektu. 
 

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na 
liczbę podmiotów biorących w nich udział, także 
w przypadku, gdy nie wpłynie żadna opinia, jeśli zostały 
przeprowadzone w trybie przewidzianym w uchwale. 

 
§ 8. Wyniki przeprowadzonych konsultacji oraz 

propozycje zmian przyjęte przez Wójta Gminy, 
przedstawia się Radzie Gminy oraz umieszcza 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Górowo Iławeckie. 
 

§ 9. Wynik przeprowadzonych konsultacji nie jest 
wiążący dla organów gminy. 
 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Danuta Szawara 

 

 
 


