										
UCHWAŁA Nr LIV/316/2010
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 28 lipca 2010 r.

w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z 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 ich działalności statutowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.¹) oraz art. 5 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2003 roku, Nr 96 poz. 873 z późn. zm²) Rada Miejska w Korfantowie uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się Regulamin konsultacji społecznych 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 dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
2.   Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący
Jan Oleksów


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 roku Dz. U. 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,  Nr 181 poz. 1337; z  2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i  poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 , poz. 675.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249,              poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

Załącznik do Uchwały Nr LIV/316/2010
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 28 lipca 2010 r.
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Regulamin konsultacji społecznych 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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Korfantów, dnia 28 lipca 2010 r.


Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.
Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                        o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeprowadza się konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji,                           na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozdział  II.
Wnioskodawcy i organy odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji

§ 2.
Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Burmistrz Korfantowa w formie Zarządzenia na wniosek organizacji pozarządowych i podmiotów 
o których mowa w § 1 oraz z własnej inicjatywy a także na wniosek Gminnej Rady Pożytku Publicznego jeżeli zostanie powołana. 
§ 3.
W Zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych należy określić:
1) przedmiot konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formy przeprowadzenia konsultacji,
4) uzasadnienie.
Rozdział III.
Formy przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi                   i podmiotami. 

§ 4.
1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
	konsultacje pisemne,

wysłuchanie publiczne,
spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów.
2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa                         w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik. informatycznych.



§ 5.
1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji społecznych  na stronie internetowej Gminy Korfantów należy publikować informację o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot, termin i forma konsultacji.
2. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza innych form informowania o konsultacjach społecznych.
3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych publikowana jest w terminie                         nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 6.
Formy przeprowadzania konsultacji społecznych określone w § 4 i § 5 mają zastosowanie także do konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w razie jej powołania.

§ 7.
1. W konsultacjach pisemnych organizacje i podmioty zgłaszają swoje wnioski na piśmie do Burmistrza Korfantowa w terminie zakreślonym w ogłoszeniu o konsultacji. 
2. W konsultacjach publicznych w formie wysłuchania publicznego oraz w formie spotkania 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, podmiot przeprowadzający konsultacje sporządza protokół zawierający wykaz zgłoszonych uwag i wniosków do konsultowanego aktu prawnego. 
Rozdział IV.
Wyniki konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami.

§ 8.
1. Wynik przeprowadzanych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi                        i podmiotami nie jest wiążący dla organów gminy.
2. Informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości publicznej na stronie internetowej Gminy Korfantów www.korfantow.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
§ 9.
Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Przewodniczący
Jan Oleksów



