
Załącznik  
do Uchwały Nr III/19/10  
Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia 30.12.2010r.  
 
 

 
Regulamin sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi                           

i podmiotami wymienionymi 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:  
1. projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                        
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami 
pozarządowymi,  

2. projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Urzędu Miejskiego w Pyzdrach 
z organizacjami pozarządowymi.  
 

§2 
 

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
mieszkańców Gminy Pyzdry w celu poznania opinii tych podmiotów w sprawie poddanej 
konsultacji poprzez publikacje projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto           
w zależności od potrzeb z wykorzystaniem niżej wymienionych form:  
a/ spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,  
b/ pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie. 
  

§3 
 

1. Konsultacje dotyczące zakresu spraw ujętych w § l ogłasza Burmistrz Pyzdr. 
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 

7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pyzdry 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach.  

3. W ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się projekt aktu podlegający 
zaopiniowaniu.  

 
§4 

 
Ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, 
którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.  
 



§ 5  
 
Termin na wyrażanie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni 
do dnia doręczenia projektu, bądź jego ogłoszenia.  
 

§6  
 

l. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgłoszone w czasie konsultacji kieruje się do 
zainteresowanej jednostki organizacyjnej w zależności od przedmiotu konsultacji, zgodnie 
z informacja zamieszczoną w ogłoszeniu.  

2. Burmistrz rozpatruje uwagi i opinie.  
3. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza są zamieszczane w Biuletynie  

Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach nie później 
niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.  

 
§7  
 

Konsultacje uznaje się 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 Gminy Pyzdry. 
 
 
 
 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
       /-/ Elżbieta Kłossowska  


