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UCHWAŁA NR LXIII/704/10
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), oraz 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 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 
1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, 
poz.100, Nr 22, poz.120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127 poz.857) Rada 
Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy tryb konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), projektów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

2. Konsultacji podlegają również roczne i wieloletnie programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1. 

§ 2. 1. W konsultacjach uczestniczą działające na terenie Miasta Brzegu organizacje i podmioty, o których 
mowa w § 1. 

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Miasta Brzegu. 

§ 3. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w formie: 

1) spotkania z przedstawicielami organizacji i pomiotów, o których mowa w §1, 

2) publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Miasta Brzegu wraz z: 

a) informacją o możliwości składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej, 

b) wskazaniem terminu, do którego mogą być składane opinie, 

c) wskazaniem miejsca składania opinii i adresu poczty elektronicznej, na który należy je przesyłać. 

2. Konsultacje mogą być przeprowadzane w co najmniej jednej z form, o których mowa w ust. 1. 

3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz ich formy podejmuje Burmistrz Miasta Brzegu 
w drodze zarządzenia. 

§ 4. 1. W przypadku przeprowadzania konsultacji w formie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, informację 
o terminie i miejscu spotkania zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Miasta Brzegu, co najmniej 14 dni 
przed planowanym terminem spotkania. 

2. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji i pomiotów, o których mowa w §1 sporządza się protokół 
zawierający informację o przedmiocie konsultacji, organizacjach i podmiotach uczestniczących w spotkaniu, 
przebiegu dyskusji oraz zgłoszonych opiniach. 

3. W przypadku przeprowadzania konsultacji w formie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, termin składania 
opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy 
Miasta Brzegu. 
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§ 5. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów, 
o których mowa w §. 1 oraz ilość złożonych opinii. 

2. W ramach konsultacji nie są uwzględniane opinie składane w formie innej niż forma, w której 
przeprowadzane są konsultacje. 

3. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji oraz wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej Gminy Miasta Brzegu w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji. 

4. Wyniki konsultacji są przedkładane Radzie Miejskiej Brzegu wraz z projektem uchwały będącej 
przedmiotem konsultacji. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski


