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Uchwa³a Nr LF309/10
ÊLady Miepldej Gminy Skoki

z dnia 07J0.2010n

w sprawie; nefewaleA sposobi lcoasi^Itowatiaa projektów aktów prawa mx¹|scoweg©
2; orgaa^aejaim pozarz¹dowymi ora35 mayml pedmioteml prowad^cymi dzialnlBOsc
po¿ytku publiezaego

Walaj¹c na podstawie art 7 ust l pfetl9iart I^ust.2pkt 15 us^-wy z dm¹ 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t|. Dz. U. Z 2Q01r. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) oraz
art 5 ust. 5 ustawy z dm¹ 24 kwietma 2003r. o dzi^ali³oœc! po¿ytku publicznego i o
woloatariacie ( Dz. U. Nr 96 póz. S73 ze zEmaBam!) Rad^ Miejska Gmmy Skoki pos^nawia:

Uchwaliæ sposób konsultowauia z organizacjami pozarz¹dowymi i podrmotami
"wymiemonym! w art 3 list, 3 ustawy z dnia 24 kwietma 2003r. o dziaNnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów pra-^m miejscowego w dzicdzmach
dotycz¹cych dzia³alnoici statutowej tych organizacji.

2.

l

Konsultacje z oigamzacjami przepEOwadzcme s¹ptz^ opBawy^^mu:
l* projektów g&tówpm-^^ miejscowego w ^^inadi^^^^di!

poMss^owycfc i podmiotów wymlemonych wart. 3 yst 3 ustawy o daa³alnoœoi poetka
publicznego i o wo³ontanade,

2. ps»jekta rocznego tob -wieloNaiego pa-o^mu y^o³pmcy z orgamzacjaml pozaa^owymi i
podmiotoi ^ymiemoaymi wart, 3 y^. 3 ustewy o dzNalnoœci pofy&u publicznego i o

Uprawmoayim do udm³u w konsultacjach s¹, orgaii^acje pozarz¹dowe i podmlc
wymimione w art. 3 ust 3 ustawy o dzia³alnoœci pGŸ^si pubHczaego i o wo³oateriacie, zwaiie

Konsultacje przeprowadza siê przed wmesiemem projeldn ate pmwa miejscowego pod
Skoki,



w i^mietyme
Urzêch³ aa co
Gminy Skoki

ffowadzone bêd¹ poprzez
AUczaej Urzêdu

jmniej 14 dm przed ^dei
: idbnmcj¹ o terminie

i Gminy SlcoM wss. xm

pmjeto pod obrady
z sldadama opinii.

. siê mwme¿:

o^os^ea
Rady Miejsldej

.e opmn am^
xncza¹ — opmia wyma^

. (podpis!
3. Podmioty ucz^mcz^e w fasultacjgdi 2obBgo^^ie s¹ 4o przel^ywama

steoowYdem sæafesta 1^Ÿ iooego do'kmnentu ^.wiemjqce|
€ Slmwka

mei3êa¹xo:

Konsultacje maj¹ charalcter opmmdawczy a ich w>%ild siê s¹ wi¹zs
za wa¿ne bez wzglêdu na. liczbê. uczesNcz¹cych w mch podmiotów,

e uwa¿a siê

l)
2)
3) Md o.

2. Do ^fotokotadd^za siê pEZskas^iepiz^z podmioty o^sie.
Miasta i Giñmy Sfcaki
Badzie MêjsldêJ Gminy Skald '^raz z
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Po Wiwaty Nr £ISOmO
Rady Miejskie Gminy Skoki

%dma07.10^0l$r,

Z dniem 12 marca 2010 rolai wes^a w ¿ycie ustawa z dnia 22 stycznia
o zmianie ustawy o cLdalAoio^ po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz
irmych ustaw (Dz;. U. Nr 28, po%*'146). Nowslizacja - w art 5 ust. 5 ustawy o
po¿yto publicznego ~ imNada; KB orgsu jednostki samorz^u teiytoriatoego
olaeœlema w drodze uchwa³y szczegó³owego sposobu konsultowaaia z mdams

sa

§Ct

d^ia^ateoœæ poŸyfku publicznego projektów prawa miejscowego w
dziaNhosd statutowej tych orgamzacji.

Celem przeprowadzenia koBsultacji iest stwoizenie pis
wa¿oych dla gminy oraz organizacji i podmiotów, z¹pewmeme
wzajemnego uzyskiwania taformacji i opina w zakresie wspó³pmcy i podejmowanych

w
:eczaego oraz


