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UCHWAŁA NR LIX/1371/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

na podstawie art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) 

Rada Miejska 
postanawia 

§ 1. Uchwalić tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Batycki
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Załącznik do Uchwały Nr LIX/1371/2010

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Regulamin w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

§ 1. Przedmiotem konsultacji są: 

a) 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; 

b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Miasta z organizacjami 
pozarządowymi. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 
873, z późn. zm.) działającymi na terenie miasta. 

§ 3. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
przeprowadzają wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego lub Dyrektorzy Miejskich Jednostek 
Organizacyjnych w Bielsku-Białej, które są inicjatorem wyżej wymienionych projektów. 

§ 4. 1.Konsultacje poprzedzone są ogłoszeniem o ich przeprowadzeniu zamieszczanym w BIP-ie 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przez właściwy wydział merytoryczny lub 
jednostkę organizacyjną. 

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać: 

a) cel konsultacji; 

b) przedmiot konsultacji; 

c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

d) formę konsultacji. 

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w formie: 

a) otwartych spotkań konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy; 

b) ankiet – zawierających przedmiot konsultacji oraz pouczenie co do sposobu ich wypełnienia oraz 
przekazania wypełnionych ankiet; 

c) konsultacji internetowych ( e-konsultacji); 

d) składania opinii i uwag do skrzynek usytuowanych w wyznaczonych miejscach. 

2. Możliwe jest łączenie form konsultacji wymienionych w ust 1. 

3. Wyboru formy konsultacji każdorazowo dokonuje projektodawca. 
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§ 6. 1.Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Bielska – Białej. 

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział 
w konsultacjach. 

3. Wyniki konsultacji Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów 
aktów, o których mowa w § 1. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Batycki


