UCHWAŁA nr LVI / 428 /2010
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE
z dnia 30.09. 2010r
w sprawie sposobu konsultowania PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O
KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.5 ust.5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz.873 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
2. Konsultacje odbywać się będą w formie:
a) otwartego spotkania, którego miejsce i termin ogłoszony będzie na stronie internetowej
www.wyszkow.pl oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie na
minimum 10 dni przed planowanym terminem konsultacji;
b) przyjmowania pisemnych uwag do projektów aktów prawa miejscowego, umieszczonych
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
3. Udział w konsultacji w formie otwartego spotkania, należy zgłosić przez wysłanie
wiadomości e-mail na adres gmina@wyszkow.pl lub telefonicznie, nie później niż 24 godz.
przed planowanym terminem konsultacji.
4. W przypadku otwartego spotkania, zmiany do projektów aktów prawa miejscowego
zgłoszone ustnie, o skomplikowanej lub złożonej konstrukcji pod względem merytorycznym
lub prawnym, na wniosek przedstawiciela Gminy powinny być wniesione w formie pisemnej
z uwzględnieniem zapisów ust.6.
5. Nieuczestniczenie przez organizację w konsultacjach, o których mowa w ust.2, jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem przez tę organizację wszelkich postulatów
i uzgodnień poczynionych w toku konsultacji.
6. Zmiany do projektów aktów prawa miejscowego można zgłaszać nie później niż na 14 dni
przed planowanym terminem uchwalenia.
7. Zmiany do projektów aktów prawa miejscowego zgłoszone później niż 14 dni przed
planowanym terminem uchwalenia nie będą rozpatrywane.
8. Za planowany termin uchwalenia aktów prawa miejscowego ustala się datę sesji Rady
Miejskiej w Wyszkowie, w której porządku obrad znajduje się uchwalenie tych aktów.
9. W przypadku konieczności zmian aktów prawa miejscowego w trakcie obowiązywania
stosuje się tryb uproszczony polegający na umieszczeniu tegoż aktu z proponowanymi
zmianami na stronie internetowej www.wyszkow.pl na okres nie krótszy niż 7 dni, w czasie
którego można zgłaszać uwagi wyłącznie w formie pisemnej.
10. Wyniki konsultacji mają dla organu stanowiącego charakter wyłącznie opiniujący.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady
Józef Biernacki

