Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2010 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE.
1.Konsultacje przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowiązujących oraz sprawach uznanych za ważne dla gminy.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i propozycji mieszkańców w sprawie
poddanej konsultacjom.
3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu, który je przeprowadza.
§ 2.
1. Konsultacje przeprowadza Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba ogłaszając ich
rozpoczęcie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej
Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice w terminie nie krótszym niż
7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.
2.Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno w szczególności określać:
a) przedmiot i zakres konsultacji,
b) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
c) formę konsultacji.
§ 3.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty:
1. organizacje pozarządowe,
2. podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. w przypadku powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego wyłącznie ta Rada.
§ 4.
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 3
w jednej z następujących form:
1. wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag do udostępnionego publicznie na stronie internetowej
urzędu lub w Biuletynie Informacji Publicznej oraz do wglądu w siedzibie urzędu, projektu
będącego przedmiotem konsultacji,
2. zebrania, które prowadzi przewodniczący zebrania, którym jest Wójt lub osoba upoważniona przez
niego,
3. w inny sposób, w szczególności w formie elektronicznej.
§ 5.
1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.
2. Nie przedstawienie opinii we wskazanym w ogłoszeniu terminie oznacza rezygnację
z prawa do jej wyrażenia.
§ 6.
Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta
Gminy Mierzęcice, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice.

