
z dnia 30 wrzesnia 2013 r.

wsprawic okreslenia szczcgolowego sposobu konsultowania z radij dzialalnosci pozytku lub organizacjami
pozarzjjdowymi i podmiotami, o ktorycli mowa >v art. 3 ust. 3 ustavvy o dzialalnosci pozytku publicznego 1 o
wolontariacie, projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinacli dotyczijcyeli dzialalnosci statutowej tych

organ izacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzfidzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594) oraz art, 5 ust.5 ustawy 2 dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (
Dz. U. z2010r . Nr 234, poz. 1536; z 2 0 1 1 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 121 I, Nr 208, poz.
1241, Mr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) RadaGminy Bedlno uchwala, co naste.puje:

§ 1. Uchwaia okresla szczegolowy sposob konsultowania 2 rada_ dziaialnosci pozytku publicznego lub
organizacjami pozarzajJowymi i podmiotami, o ktoryeh mowa w art. 3 ust. 3 ustavvy o dziaJalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie, projektow aktow prawa micjscowego w dziedzinach dotycz<\cych dzialalnosci
statutowej tych organizacji.

§ 2. Przedmiotem konsultacji sq_:

l)projekty aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotycza^cych dzialalnosci statutowej organizacji
pozarza^dowych i podmiotow, o ktoryeh mowa vv art. 3 ust, 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie. zvvanych daiej organizacjami pozarz£\dowymi;

2) prqjekly rocznych lub wieloletnich programow vvspolpracy Gminy z organizacjami pozarza^dowymi,

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza si^ z organizacjami pozarzajdowymi i podmiotami wymienionymi
vv art. 3 ust. 3 ustawy o dziafalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

2. Konsultacje przeprovvadza si? w celu poznania opinii podmiotow, o ktoryeh mowa vv §3 ust. 1, w sprawie
poddanej konsultacji.

§ 4. 1. IConsultacje dotyczq.ce zakrcsu uj?tego \ §1 oglasza Wqjt Gminy Bedlno.

2. Ogloszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno okreslac co najmniej:

1) eel konsultacji;

2) przedmiot konsultacji;

3) czas rozpocz^cia i zakoiiczenia konsultacji;

4) form? konsultacji;

5) zasie_g terytorialny konsultacji.

3. Ogloszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w term in ie nie krotszym niz 7 dni przed data_
rozpocz?cia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urz^du Gminy Bedlno oraz na
tablicy ogloszeh vv Urz?dzie Gminy Bedlno.

§ 5. 1. KonsultEicje mogq. bye prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z nizej podanych form:

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarzcidovvych;

2) fonnularz, ktory mozna pobrac ze strony internetowej Urzi^du Gminy Bedlno;

3) pisemnego wyrazenia opin i i w danej kwestii, zlozonego w Sekretariacie Urze.du Gminy Bedlno;

4) innej formie wskazanej przez Wojta Gminy Bedlno w ogloszeniu o przeprowadzeniu konsultacji.

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarza_dowych sporza^dza si? protokot, ktorego
zalacznikiern jest lista obecnosci uczestnikow spotkania.
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3. W przypadku konsultacji przeprovvadzonych z organizacjami pozarza^dowymi i podmiotami, o ktorych mowa
w art. 3 list. 3 ustawy o dziaralnosci pozylku publiczncgo i o wolontariacie termin na wyrazenie opinii nie moze
bye krotszy niz 14 dni od daty ich rozpocz?cia, a w przypadku konsultacji przeprowadzonych z rada_ pozytku
publicznego, termin ten nie moze bye krotszy niz 14 dni od dnia dor^czeniajej projektu aktu prawa miejscovvego.

4. Nieprzedstawienie opinii w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza rezygnacj? z prawa do jej wyrazenia.

§6. 1. Wyniki konsultacji, zawieraja^ce zestawienie zgloszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wojla
Gminy Bedlno, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzgl^dnienia, zamieszczane sa, w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urze_du Gminy Bedlno, nie pozniej niz w ciqgu 30 dni od
zakonczenia konsultacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mog[\byc prezentowane vv trakcie otwartych spotkah.

§ 7. Konsultacje uznaje si? za wazne bez wzgl?du na liczb? podmiotow biorq.cych udzial w konsultacjach,
jezeli zostaly przeprowadzone vv sposob przedstawiony vv uchwale.

§ 8. Wyniki konsultacji nie sa_ wiajza_ce dla organow Gminy Bedlno.

§ 9. Wykonanie uchwaiy powierza si? Wojtowi Gminy.

§ 10. Uchwala vvchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.
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