
UCHWALA Nr XXII1187/20l3 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 4 listopada 2013r 

w sprawie okreslenia szczeg6!owego sposobu konsultowania z Organizacjami 
Pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzia!alnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie projektow prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczqcych dzia!alnosci statutowej tych organizacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 20l3r poz. 594 z poin. zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r 0 dzia!alnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 
2010r Nr 234 poz. 1536 z p6in. zmianami) Rada Gminy Baboszewo uchwala co 
nast~puje: 

§ 1 
Okresla szczeg6!owy spos6b konsultowania z Organizacjami Pozarzqdovvymi 
i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o pozytku publicznym i 0 wolontariacie, dzia!ajqcymi na terenie Gminy Baboszewo 
projekt6w aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzia!alnosci 
statutowej tych organizacji. 

§ 2 
Przedmiotem konsultacji Sq: 
1. Projekty akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzia!alnosci 

statutowej Organizacji Pozarzqdowych i podmiot6w, 0 kt6rych mowa wart. 3 
ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 

2. Projekty rocznych i wieloletnich program6w wsp6lpracy Gminy Baboszewo z 
Organizacjami Pozarzqdowymi i podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy 0 dzia!alnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 

§ 3 
I. Decyzj~ w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje W6jt w drodze 

og!oszenia. 
2. Og!oszenie, kt6rym mowa w pkt. 1, powinno okreslae: 

1) podmiot i cel konsultacji 
2) czas rozpocz~cia i zakonczenja konsultacji, kt6ry nie moze bye krotszy niz 14 

dni od dnia jego og!oszenia 
3) tryb przeprowadzenia konsultacj i 
4) stanowisko pracy lub jednostky organizacyjnq odpowiedzialnq za 

przeprowadzenie konsultacji 



· .. 

§4 
Konsultacje mog'trniee forrntt: 
1) bezposrednich otwartych spotkan z przedstawicielami Organizacji 
2) wyrazania pisemnej opinii 
3) ankiet zamieszczonych na stronie internetowej gminy 

§ 5 
Og!oszenie 0 poddaniu projektow aktow prawa miejscowego pod konsultacje oraz 
trybie i telminie ich przeprowadzenia zamieszcza sitt na stronie internetowej gminy, 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og!oszen w Urzttdzie Gminy. 

§ 6 
I. W konsultacjach mog't brae udzia! Organizacje, ktorych dzia!alnosc statutowa jest 

zgodna z dziedzinct, ktorej dotyczy projekt aktu prawa miejscowego 
2. Uprawnionym organizacjom przys!uguje prawo zg!aszania opinii i uwag do 

projektu uchwa!y w forrnie i teIminie wskazanyrn w og!oszeniu 
3. Brak zg!oszen w wyznaczonym terrninie 0 ktorym mowa w ust. 2 oznacza 

rezygnacje z przysruguj'tcego prawa. 
§7 

1. Konsultacje uwaza sitt za wazne bez wzglttdu na liczbtt uczestniczqcych w nich 
orgamzacJ I 

2. Konsultacje maj't charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie Set wi'tz'tce dla organow 
gmmy 

§ 8 
Z przeprowadzonych konsultacji sporz'tdza sitt informacjtt odzwierciedlaj'tc't 

przebieg konsultacji oraz ich wynik. Inforrnacjtt dO!'tcza sitt do projektu aktu prawa 
mleJscowego 

§9 
Wykonanie uchwa!y powierza sitt Wojtowi Gminy 

§ 10 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia og!oszenia w Dzienniku 
Urzttdowym Wojewodztwa Mazowieckiego 


