
RADA GMINY
w Czarnej

pow' Łańcu
Uchwała lYR xLIx l 461 l zafi

Rady Gminy w Czarnej
z dnia 29 października 2010

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego i innych uchwałw dziedzinach pozytku publicznego

Na płdstawie art. ]8 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 mąrea 1990 r. o samorządzie
gninnym (1. t. Dz' (I. z 2001 r' Nr ]42, poz. 1591 zpóźn. zm.) oraz ąrt. 5 ust. 5 ustawy z dnią
24 hłietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. Zm.) - Rada Gminy Czarna uchwąla, co następuje:

$ 1. 1 Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności
PoĄrtku Publicznego lub z organlzacjarrtipozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.

3 ust. 3 ustawy o działalności poĄltku publicznego i o wolontari acie, nvaną dalej ,,ustawą o
poĄ'tku publicznym'', projektów a}1ów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach

dotyczących działalności statutowych tych organlzacji i podmiotów.

2. Konsultacje z orgarltzacjalnl i podmiotami, o których mowa w ust. 1, dotyczą
projektów uchwał i aktów prawa miejscowego,w szczególności:

1) uchwał w sprawie rocznego i wieloletniego programu współpracy Gminy Czarnaz
orgaruzacjami pozaruądowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o poĄrtku publicznym,

2) uchwały w sprawie gminnej strategii tozwięywania problemów społecznych,

3) uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiąz1nvania Problemów

Alkoholowych,

4) uchwĄ w sprawie Gminnego Programu PrzeciwdziałaniaNarkomanii'

5) uchwały określającej warunki i tryb finansowania rozwoju sportu.

3. Konsultacje wyłącztie z otgantzacjarrti i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy o pozytku publicznym, doĘczą projektu uchwały w sprawie okręślenia trybu
powoływania członków araz otganizacji t trybu działania Gminnej Rady Działalności
PoĄrtku Publicznego' zwanej dalej,,Radą Gminn{'.

$ 2. 1 Po opracowaniu projektu uchwały podlegająpej konsultacji, Wójt Gminy Cznna
przekanĄe projekt organizacjompozarządowym lub podmiotomo o których mowa w art. 3 ust.

3 ustawy o pozytku publicznym,prowadzący.'rn swoją statutowądziałatrność na terenie Gminy
Czarna.



a
2. Projekt uchwĄ przekazląe się organizacjom pozarządowym lub podmiotom - w liczbie

co najmniej dwóch, dziaŁających w zakresie dziedziny' k1órej projekt dotyczy.

3. W przypadku powołania Gminnej Rady ,o której mowa w $ 1 ust.l, projekty uchwał

podlegających konsultowaniu sąprzekazywane do konsultacji również tej Radzie.

s 3. 1 organizacja pzaruądowa, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o poĄrtku

publicznym lub Gminna Rada vłyraża swojąopinię o projekcie w terminie 14 dni od dnia jego

doręczenia.

2. Nieprzedstawienie opinii Wójtowi Gminy Czarna w terminie wskazanym w ust.l,

oznacza rezygnację zptawa do jej wyraŻenia i akceptacjęrozwtązań prawnych zawaĘchw
projekcie.

3. opinia może za*iletać, w szczególł}ości propozycje zmiarł projektowanych zapisów

uchwał' wnioski w zakresie nowych rorwiązań prawnych oraz propozycje poprawek

redakcyjnych, ułatwiaj ące interpretację konsultowanych pĄ ektów uchwał'

s 4. 1 Wójt Gminy Czarna rczpatnĄe przedstawione w opiniach wnioski i propozycj e otaz

informuje opiniodawców, w terminie 14 dni od dnia wpływu opinii, o sposobie ich

rczpatrzenia.

2. Wnioski i propozycje v,łyrazane w opiniach mogą być uwzględniane, jeżeli nie

naruszają obowiązującego porządku prawnego' sugerują rozwiązartia możliwe do wykonania

ze strony gniny oruzbudŻęl' gminy jest w stanie je sfinansować.

$ 5. wójt Gminy Czarnaparozpatrzeniu opinii, októrychmowaw $ 3 ust. 1, opracowuje

ostateczny projekt uchwały i przedstawia go Radzie Gminy CzamawTazz opiniami.

$ 6. Wykonarrie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

$ 7. Uchwała wchodzi w Ęcie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszetia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


