Załącznik
do uchwały nr
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia grudnia 2010 r.

Sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. 1. Konsultacje przeprowadza się z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej
powołania, lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie gminy Sędziejowice,
zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi”.
2. Konsultacje przeprowadza się celem poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1
w sprawie poddanej konsultacji.
§ 2. Decyzję o ogłoszeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Sędziejowice.
§ 3. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z poniższych
form:
1) bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
2) poprzez wyrażenie opinii i uwag, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego,
dostępnego do pobrania ze strony internetowej Gminy Sędziejowice lub w pokoju nr 16 w Urzędzie
Gminy Sędziejowice;
3) w innej dostępnej formie - określonej w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 4.
2. O wyborze formy konsultacji decyduje organ ogłaszający konsultacje.
3. Ogłoszenie w sprawie konsultacji zawiera w szczególności:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin konsultacji;
3) formy konsultacji.
4. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi podaje się do wiadomości
poprzez jego zamieszczenie w szczególności w co najmniej dwóch z niżej wymienionych miejsc:
1) na stronie internetowej Gminy Sędziejowice;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Sędziejowice.
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5. Termin wyrażenia opinii przez radę działalności pożytku publicznego lub organizacje
pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.
§ 4. Z konsultacji prowadzonych w formie bezpośredniego spotkania sporządza się protokół, do
którego dołącza się listę obecności uczestników spotkania.
§ 5. Informacje o wynikach konsultacji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy
Sędziejowice.
§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w ich podmiotów.
§ 8. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w przypadku zmiany aktu prawa miejscowego
w trakcie jego obowiązywania przebiegają w trybie określonym w § 2 - 7.

