UCHWAŁA NR XLV/369/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu 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 dziedzinachdotyczących działalności statutowej tych organizacji
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 450), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej „organizacjami”, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania uwag i opinii organizacji, w odniesieniu do
projektów aktów prawa miejscowego dotyczących ich statutowej działalności.
2. Konsultacje w zakresie projektów aktów prawa miejscowego przeprowadza się w następujących
formach:
1) bezpośrednich otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji;
2) zgłaszania uwag i opinii do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji - pisemnie lub
drogą elektroniczną;
3) ankiet - pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Konsultacje w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 mogą być przeprowadzane przy
wykorzystaniu formularza, którego wzór określi Burmistrz Toszka w drodze zarządzenia.
4. Wyboru formy konsultacji dokonuje Burmistrz Toszka, w zależności od potrzeb i zaistniałych
okoliczności. Formy wymienione w ust. 2 można łączyć.
5. Uwag i opinii, o których mowa w ust. 2 pkt 2 nie rozpatruje się w przypadku, gdy są anonimowe.
§ 3. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Toszka w drodze zarządzenia.
2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się w szczególności:
1) przedmiot konsultacji;
2) zasięg terytorialny konsultacji;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
4) formę przeprowadzenia konsultacji.
3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Toszek;
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2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Toszku.
4. Wraz z zarządzaniem podaje się do publicznej wiadomości, w sposób określony w ust. 3, właściwy
projekt uchwały będący przedmiotem konsultacji.
§ 4. 1. Termin wyrażenia odpowiednio uwag i opinii oraz składania ankiet przez organizacje w ramach
przeprowadzanych konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia zarządzenia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sposób określony w § 3 ust. 3.
2. Za termin złożenia odpowiednio uwag i opinii oraz ankiet, uważa się:
1) w przypadku formy pisemnej datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku;
2) w przypadku formy elektronicznej datę wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej
w taki sposób, żeby Burmistrz Toszka mógł zapoznać się z ich treścią.
3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale.
§ 5. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) określenie przedmiotu konsultacji;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) zestawienie odpowiednio zgłoszonych uwag i opinii oraz ankiet.
2. Wyniki konsultacji zawierające odpowiednio zestawienie zgłoszonych uwag i opinii oraz ankiet
przez organizacje, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Toszek przed
procedowaniem nad projektem aktu prawa miejscowego przez Radę Miejską w Toszku, jednak
nie później niż w terminie 14 dni od daty ich zakończenia.
3. Wyniki konsultacji projektów aktów prawa miescowego, których inicjatorem są podmioty inne niż
Burmistrz Toszka, niezwłocznie przekazuje się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Toszku
z wnioskiem o poinformowanie o nich inicjatora projektu, celem ewentualnego uwzględnienia.
§ 6. Uchwała nie narusza koniecznych konsultacji, uzgodnień, zasięgania opinii wynikających
z odrębnych przepisów.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXV/434/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 lipca 2010 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu 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 uchwał Rady Miejskiej w Toszku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr
222 poz. 3207).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Ustawodawca w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, dalej: „u.d.p.p.w.") zobligował organy jednostek samorządu
terytorialnego do przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w przy stanowieniu aktów prawa miejscowego o
charakterze powszechnie obowiązującym na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organziacji. W/w przepis przewiduje, że organy administracji
publicznej prowadzą działalność w sferze szeroko rozumianych zadań publicznych, we współpracy w
szczególności z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
u.d.p.p.w.
Przedmiotowa uchwała określa prawa i obowiązki organizacji pożytku publicznego związane z
konsultowaniem projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych
tych organizacji.
Określenie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z tzw.
sektorem trzecim sprzyja budowie społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym państwie prawa
- obronie podstawowych zasad, tj. zasady dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, koordynacji,
przewidywalności i poszanowania interesu ogólnego. Konsultacje służą rozwijaniu dialogu i wspieraniu
procesów decyzyjnych w gminie, dlatego też przeprowadza się je na wstępnym etapie prac nad
konsultowanym aktem, w taki sposób, który zapewnia możliwość powszechnego w nich uczestnictwa oraz
pełne i rzetelne informacje o ich przedmiocie.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się w pełni uzasadnione.
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