
UCHWAŁA nr XXXI/219/2010 
RADY GMINY LUBRZA 
z dnia 30 września 2010 r. 

 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności poŜytku 
publicznego 
 
     Na podstawie art.5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. Nr 96, poz. 873 z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 
1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, 
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr19, poz. 
100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr28, poz.146) Rada Gminy Lubrza 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
zwanych dalej „konsultacjami”. 
 

  
§ 2 

Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 
1) pomocniczości, 
2) partnerstwa, 
3) suwerenności, 
4) efektywności, 
5) uczciwej konkurencji, 
6) jawności. 
 

§ 3 
1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie. 

2. Konsultacje prowadzi się w celu poznania opinii podmiotów o których mowa w ust. 1 
w sprawie poddanej konsultacji. 

3. Wynik konsultacji nie jest wiąŜący dla organów Gminy Lubrza. 
 

§4 
Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawnego pod obrady Rady 
Gminy Lubrza. 
 

§ 5 
1. Wójt Gminy Lubrza określa w szczególności, formę, przedmiot i termin konsultacji 

oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Gminy w Lubrzy odpowiedzialną za 
przeprowadzenie konsultacji. 



2. Informację o podejmowanych konsultacjach w tym o przedmiocie konsultacji 
publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubrzy www.lubrza.opole.pl , w 
Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubrza.opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
urzędu. 

3. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następującej formie: 
1) ustnie – podczas spotkań organizowanych przez Wójta Gminy Lubrza 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów, 
2) pisemnie – w wersji papierowej lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, 
 

§ 6 
Konsultacje uwaŜa się za waŜne bez  względu na liczbę organizacji i innych podmiotów 
biorących w nich udział, jeŜeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą. 
 

§ 7 
 

1. Z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Lubrza sporządza sprawozdanie. 
2. Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Radzie Gminy 

Lubrza wraz z projektem aktu prawnego będącego przedmiotem konsultacji w 
terminie 14  dni od daty zakończenia konsultacji 

3. Zestawienie wszystkich uwag i wniosków sporządza Sekretarz Gminy celem ich 
rozpatrzenia przez Wójta i Radę Gminy Lubrza. 

 
 

§ 8 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 
 
 

§ 9 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 

Przewodniczący 
       Rady Gminy Lubrza 

Krzysztof Sobstyl 
 


