
UCHWAŁA NR XLVI/456/2010
Rady Gminy Tarnów

z dnia 16 czerwca 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 (tekst jednolity Dz. U. Z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) 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 późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnów 
uchwala, co następuje: 

§ 1.

Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób 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,  zwany  dalej 
"konsultacjami".

§ 2.

Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 
a) pomocniczości, 
b) partnerstwa,
c) suwerenności,
d) efektywności,
e) uczciwej konkurencji
f) jawności

§ 3.

1. Przeprowadza  się  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

2. Uprawnionymi  do  udziału  w  konsultacjach  są  działające  na  terenie  Gminy 
Tarnów organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 



mające  wpisaną  w  działalności  statutowej  daną  dziedzinę,  w  której 
podejmowane są konsultacje.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich 
organizacji pozarzadowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu Gminy.

§ 4.

1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy:
- Rady Gminy Tarnów,
- Wójta Gminy Tarnów

2. Konsultacje mogą mieć formę, w szczególności: 
• bezpośrednich spotkań,
• pisemnego wyrażania opinii w danej kwestii, 
• ankiet 
• zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronach BIP, na 

stronie internetowej Gminy Tarnów.

3. O wyborze formy konsultacji decyduje organ inicjujący konsultacje, określając 
w  szczególności:  przedmiot,  formę  i  termin  przeprowadzenia  konsultacji, 
ewentualnie wzór formularza zgłaszania uwag lub opinii.

4. Informacje  o  podejmowanych  konsultacjach  publikuje  się  na  stronie 
internetowej Gminy Tarnów i wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy. 

5. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie 
zawiadomienia,  o  terminie,  temacie,  przebiegu  i  wynikach  konsultacji.  Do 
protokołu dołącza się listę uczestników konsultacji. 

§ 5.

1. Wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Gminy Tarnów. 
2. Wyniki konsultacji są publikowane na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń 

Urzędu Gminy Tarnów.

Przewodnicząca Rady Gminy 
      W. Mitera


