
 

 

UCHWAŁA NR XLII/364/13 

RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego  

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 działalności statutowej tych organizacji” 

Na podstawie 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 

208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się ,,Regulamin konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego 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 działalności statutowej tych 

organizacji”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr LIV/413/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 czerwca 2010 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodnicząca Rady 

 Miejskiej w Bełchatowie: 

Ewa Skorupa 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
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Załącznik nr 1   

do uchwały nr XLII/364/13  

Rady Miejskiej w Bełchatowie  

z dnia 28 listopada 2013 r.  

REGULAMIN KONSULTOWANIA Z RADĄ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

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 DZIAŁALNOŚCI  

STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI  

§ 1. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalno-

ści statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządo-

wymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi. 

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie 

poddanej konsultacji.  

§ 4. 1. Konsultacje ogłasza Prezydent Miasta Bełchatowa.  

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno w szczególności określać:  

1) cel konsultacji; 

2) przedmiot konsultacji; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

4) formy konsultacji. 

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

stronie internetowej Miasta Bełchatowa/www.belchatow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Beł-

chatowa, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji. 

§ 5. 1. Konsultacje przeprowadza się w przynajmniej jednej z niżej podanych form:  

1) protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością 

składania opinii i uwag; 

2) forum dyskusyjnego na stronie internetowej Miasta Bełchatowa/www.belchatow.pl/; 

3) przyjmowania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony in-

ternetowej Miasta Bełchatowa/www.belchatow.pl/; 

4) spotkań roboczych zespołu konsultacyjnego.  

2. Konsultacje społeczne z Radą Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzone są w terminie 14 dni 

od daty doręczenia projektu aktu prawa miejscowego.  

3. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywają się w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty ich 

rozpoczęcia.  

4. Nie przedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2 i 3, oznacza rezygnację z prawa do jej 

wyrażenia. 
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§ 6. 1. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Pre-

zydenta Miasta Bełchatowa, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/ oraz tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bełchatowa nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.  

2. Wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie spotkań, w szczególności z przedstawicielami or-

ganizacji pozarządowych.  

3. Wyniki konsultacji Prezydent Miasta Bełchatowa przedstawia Radzie Miejskiej w Bełchatowie, w uza-

sadnieniu do projektów aktów prawa miejscowego, o których mowa w § 1. 

§ 7. Konsultacje uznaje sie za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, 

jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie. 

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Bełchatowa. 
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Załącznik nr 2   

do uchwały nr XLII/364/13  

Rady Miejskiej w Bełchatowie  

z dnia 28 listopada 2013 r.  

FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE  

W SPRAWIE ……………………………………………………………………………………………….  

I. Propozycje i uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

Obecny zapis w projekcie uchwały Rady Miejskiej 

 w Bełchatowie w sprawie ….. 

…………………………… 

…………………………… 

Uwagi do obecnego zapisu, nowe brzmienie  

zapisu lub propozycje dodatkowych zapisów 

Uzasadnienie 

zmian 

 

1. 
         

II. Opinia o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie 

.............................................................................................................................................................................. 

wraz z uzasadnieniem: 

a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna (proszę podkreślić wybraną odpowiedź) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz 

................................................................................................................................. 

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą roz-

patrywane. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 5541


		2013-12-13T11:12:26+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




