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Poz. 3472
UCHWAŁA NR XVII/180/20
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688
z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:
§ 1. Określić, wskazany w załączniku do niniejszej uchwały, szczegółowy sposób konsultowania projektów
aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zwanymi dalej organizacjami, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie
ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski
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Załącznik do uchwały Nr XVII/180/20
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
2) konsultacjach – należy przez to rozumieć konsultacje przeprowadzane z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
na podstawie niniejszej uchwały,
3) organizacjach – należy przez to rozumieć rady działalności pożytku publicznego lub organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Cieszyna.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii organizacji o poddanym konsultacjom
projekcie aktu prawa miejscowego.
2. Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Cieszyna.
3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do przeprowadzenia konsultacji społecznych wynikających
z odrębnych przepisów prawa.
4. Konsultacje mogą być przeprowadzane w jednej lub kilku następujących formach:
1) dialogu społecznego – otwarte spotkania konsultacyjne z przedstawicielami organizacji,
2) platformy internetowej – badania opinii organizacji poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie
internetowej oraz zbieranie uwag i opinii drogą elektroniczną lub w formie pisemnej,
3) ankiety – badania opinii organizacji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji z wykorzystaniem
papierowego formularza ankietowego,
4) głosowania – wyrażenia stanowiska poprzez oddanie głosu na formularzu papierowym lub elektronicznym,
5) panelu obywatelskiego,
6) dyżurów konsultacyjnych,
7) wyłożenia do publicznego wglądu – zbieranie pisemnych uwag w oparciu o wyłożony do publicznego
wglądu projekt dokumentu,
8) innych uzasadnionych formach konsultacji zapewniających szeroki dostęp organizacji.
5. Przeprowadzenie konsultacji zarządza i ogłasza Burmistrz.
6. Do obowiązków Burmistrza należy:
1) określenie formy konsultacji, terminu rozpoczęcia i czasu trwania konsultacji, który nie może być krótszy
niż 14 dni,
2) wyznaczanie komórek lub jednostek organizacyjnych lub osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie
konsultacji,
3) ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
b) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
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c) na stronie internetowej Cieszyna,
d) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie,
4) opublikowanie informacji o prowadzonych konsultacjach w Wiadomościach Ratuszowych. Dodatkowo
informacja o prowadzonych konsultacjach może być umieszczona: na gminnych tablicach ogłoszeń,
w siedzibach gminnych jednostek organizacyjnych, w prasie lokalnej,
5) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem konsultacji.
7. Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji powinno zawierać informacje niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia konsultacji, a w szczególności:
1) przedmiot oraz termin konsultacji,
2) formę konsultacji,
3) sposób ogłaszania wyników konsultacji.
8. Wraz z ogłoszeniem przeprowadzenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Cieszynie udostępnia się projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji.
§ 3. 1. Z przeprowadzonych konsultacji, po ich zakończeniu, sporządza się raport podsumowujący,
zawierający co najmniej następujące informacje:
1) cel konsultacji,
2) przebieg konsultacji, w tym czas trwania,
3) zastosowaną formę konsultacji,
4) ilość organizacji uczestniczących,
5) merytoryczne podsumowanie konsultacji,
6) zestawienie wszystkich wniesionych uwag wraz z odniesieniem się do nich,
7) rozstrzygnięcia lub rekomendowane kierunki działań.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1, podlega opublikowaniu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia
konsultacji, nie później jednak niż przed uchwaleniem poddanego konsultacjom aktu prawa miejscowego:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
3) na stronie internetowej Cieszyna.
3. Informację o zakończeniu konsultacji oraz o raporcie z przeprowadzonych konsultacji umieszcza się
w Wiadomościach Ratuszowych.
4. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii.
5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Konsultacje
mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

