
Załącznik do Uchwały Nr LXVII/763/2010 

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 
z dnia 27 października 2010r.  

 

Szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego                                            
lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 

a) pomocniczości, 
b) partnerstwa, 
c) suwerenności stron, 
d) efektywności, 
e) uczciwej konkurencji, 
f) jawności. 

2. Konsultacje przeprowadza się poprzez wydział merytoryczny,  przed wniesieniem projektu aktu prawa 
miejscowego pod obrady sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.  

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii, sugestii lub wniosków Podmiotów 
dotyczących zapisów w projektach aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
prowadzonej działalności statutowej organizacji.  

II. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji 

1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, które 
określi: 

a) przedmiot konsultacji, 

b) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

c) komórkę lub jednostkę organizacyjną merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie                     
      konsultacji.   

 
2. Konsultacje mogą przyjąć następujące formy: 

 
a) pisemnej - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do Podmiotów, w celu 

wyrażenia przez nie pisemnej opinii  do projektu,  

b) poprzez ich zamieszczenie na okres 7 dni kalendarzowych na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Miasta Tarnowskie Góry lub ewentualne udostępnienie w wersji papierowej we 
właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego.  

c) bezpośrednich spotkań z Podmiotami – w przypadku projektu uchwały dotyczącego Programu 
współpracy z Podmiotami. 

 

3. O wyborze formy konsultacji decyduje Burmistrz Miasta wraz z merytoryczną komórką lub jednostką 
odpowiedzialną za organizacyjne przygotowanie konsultacji.   

4. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym 
niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania, przekazuje się Podmiotom informację pocztą tradycyjną 
lub elektroniczną. Dopuszcza się również podanie informacji w formie ogłoszenia do prasy                       
o znaczeniu lokalnym. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot  konsultacji.  



5. Dla udokumentowania konsultacji bezpośrednich z Podmiotami sporządza się protokół zawierający 
informację o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia  i opinie.  
Do protokołu dołącza się listę uczestników konsultacji oraz ewentualną dokumentację 
fotograficzną.  

 

III. Uwagi i opinie Podmiotów 

1.  Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, mogą być przedstawione przez przedstawiciela 
Podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego ustnie podczas organizowanych spotkań  lub            
w formie pisemnego stanowiska podmiotu, które zawiera: 

 
a) nazwę organizacji oraz ewentualnie dane osób zgłaszających. Zgłaszającym mogą być 

wyłącznie osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu.  
 

b) odniesienie do konsultowanego dokumentu (artykuł,  paragraf, punkt, podpunkt) wraz                                   
z uzasadnieniem. 

2. Pisemne opinie i uwagi do projektów aktów prawnych należy przekazywać Burmistrzowi Miasta 
poprzez złożenie pisma w Kancelarii ogólnej, z jednoczesnym powiadomieniem Pełnomocnika 
Burmistrza Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

3. Po otrzymaniu opinii Podmiotów Burmistrz Miasta może zorganizować spotkanie                                      
z wnioskodawcami, w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie.  

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.  

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich Podmiotów. 

3. Wyniki konsultacji opublikowane w formie wspólnie wypracowanego projektu aktu prawnego 
zamieszcza się w terminie najpóźniej 10 dni po zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  

4. Protokół konsultacji wraz z wypracowanym projektem uchwały przekazuje się Radzie Miejskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 


