
UCHWAŁA NR XLVIII/ 321 /2010 
RADY MIEJSKIEJ W KSI ĄŻU WLKP.   

 
z dnia 18 października 2010r.  

 
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji  
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 

 
 
§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania, zwany dalej 

„konsultacjami”, z radą działalności pożytku publicznego lub 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. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są: 

1) w przypadku jej powołania rada działalności pożytku publicznego; 
2) w przypadku nie powołania rady, o której mowa w pkt 1, organizacje pozarządowe  

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie.  

 
§ 2. 1. Konsultacje z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadza się w celu poznania opinii tych 
podmiotów w sprawie poddanej konsultacji.  
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący. 
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich 
przedstawicieli podmiotów wymienionych w ust. 1.  
 

  § 3.  1.Konsultacje mogą mieć formy: 
1) bezpośrednich spotkań lub narad,  
2) zgłaszania opinii na piśmie.  
 2. O wyborze formy konsultacji decyduje Burmistrz Książa Wlkp. w drodze 
Zarządzenia.  
 3. Burmistrz Książa Wlkp. przedkłada podmiotom wymienionym w § 1 ust. 2 
pisemny projekt aktu wraz z uzasadnieniem. 
 4. Podmioty przedkładają Burmistrzowi Książa Wlkp. opinie o projekcie aktu na 
piśmie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.   
 5. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 4 oznacza rezygnację 
z prawa do wyrażenia opinii.  



  6. Opinii złożonych po terminie określonym w ust. 4 nie bierze się pod uwagę.   
          7. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół lub notatkę służbową, zawierające 
informacje o konsultacji i jej wyniku. 
          8. Rezultat konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego 
Burmistrz Książa Wlkp. przedstawia w uzasadnieniu projektu do aktu prawa miejscowego 
przedkładanego Radzie Miejskiej w Książu Wlkp. 
 
  § 4. Informację o podejmowanych konsultacjach określającą cel, formę, termin 
rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz informację o wyniku konsultacji wraz  
z załączonym dokumentem będącym przedmiotem konsultacji przekazywane są do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. oraz przesyłana pocztą 
elektroniczną na wskazany adres, w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 
wyraził taką wolę. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.  

  
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

                                                                                                                                    
                                                                          Przewodniczący 
                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak 

 

 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XLVIII/ 321/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia  
18 października 2010 r. 
 

 
Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)  w art. 5 ust. 5 nałożyła na organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia w drodze uchwały, 
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, 
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.  

Niniejsza uchwała stanowi więc wykonanie upoważnienia ustawowego. Określa się 
w niej zarówno sposób oraz formy przeprowadzania konsultacji aktów prawa 
miejscowego, z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 

 
                                                                                                    Burmistrz 
                                                                                         /-/ Teofil  Marciniak 
 

 


