UCHWAŁA NR XXXVII/241/17
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Dukli lub 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 2016 r.,
poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poźytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Dukli
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Dukla, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w Regulaminie stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodni
Andrzej Dziedzic
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/241/17
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 24 marca 2017 r.
REGULAMIN
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Dukli lub 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
§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późniejszymi zmianami);
2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Dukli;
3) Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Dukl i - należy przez to rozumieć organ konsultacyjny
i opiniodawczy, o którym mowa w art. 41e ustawy;
4) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie Gminy Dukla;
5) wydziałach - należy przez to rozumieć wydziały Urzędu Miejskiego w Dukli,
6) strona internetowa www.dukla.pl - należy przez to rozumieć oficjalną stronę internetową Gminy Dukla;
7) BIP - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli
§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi;
3) inne akty prawa, które odnoszą się do działalności organizacji i podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy, jeśli z taką inicjatywą wystąpi Burmistrz.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii w zakresie projektów aktów będących przedmiotem
konsultacji.
§ 3. 1. W przypadku działania na terenie Gminy Dukla, Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
projekty aktów, o których mowa w § 2, podlegają konsultacjom wyłącznie z tą Radą, chyba, że charakter aktu
uzasadnia przeprowadzenie konsultacji z szerszym gronem organizacji pozarządowych.
2. Konsultacje odbywają się poprzez przesłanie elektroniczne bądź w sposób tradycyjny, odpowiednich
projektów aktów prawa do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli.
3. Termin wyrażenia stanowiska w ramach konsultacji wynosi 14 dni od daty otrzymania dokumentów
podlegających opiniowaniu.
4. Nieprzedstawienie stanowiska w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jego wyrażenia.
5. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności,
uczciwej konkurencji oraz jawności.
§ 4. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 2 prowadzone są z inicjatywy Burmistrza.
§ 5. 1. Opinie i uwagi Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego lub organizacji pozarządowych
i podmiotów wymionych w art. 3 ust. 3 ustawy, kierowane są przez Burmistrza do wyznaczonego wydziału,
w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów.
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§ 6. 1. W przypadku nie utworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Dukli, konsultacje z organizacjami
pozarządowymi mogą być przeprowadzone poprzez:
1) zorganizowanie otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi;
2) zamieszczenia na okres czternastu dni konsultowanych projektów aktów prawa miejscowego w BIP,
z możliwością zgłaszania pisemnych uwag przez organizacje pozarządowe;
3) zamieszczenia konsultowanych projektów aktów prawa miejscowego w lokalnej prasie na co najmniej
czternaście dni przed ich planowanym uchwaleniem, z możliwością zgłaszania pisemnych uwag przez
organizacje pozarządowe.
2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Burmistrz.
3. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest właściwa
merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Dukli lub gminna jednostka organizacyjna, której
dotyczy projekt aktu prawa miejscowego.
4. W przypadku przeprowadzenia otwartych spotkań sporządzany jest protokół zawierający temat konsultacji,
przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.
5. Przy podejmowaniu uchwał na otwartych spotkaniach w sprawie wyżenia stanowiska organizacji
pozarzadowych dotyczacego projektów aktów prawa miejscowego, udział w głosowaniu może brać po jednym
przedstawicielu każdego uprawnionego podmiotu.
6. Uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska organizacji pozarządowych dotyczacych projektów aktów prawa
miejscowego zapadają w glosowaniu jawnym, zwyklą większościa głosów. Przedstawiciel podmiotu glosującego
przeciwko danej uchwale może wnieść zdanie odrębne, zgłaszając Burmistrzowi pisemne uwagi do siedmiu dni od
podjęcia uchwały.
§ 7. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Dukla.
§ 8. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 9. Informację z wynikami przeprowadzonych konsultacji umieszcza się na stronie BIP i przedstawia Radzie
Miejskiej w Dukli.
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