
UCHWAŁA NR LX/1231/10  

RADY MIASTA KATOWICE  

z dnia 21 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego oraz programu 

współpracy. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego,

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

przeprowadzać za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Katowice poprzez umieszczenie na okres 14 dni

w zakładce „Platforma Konsultacji Społecznych”  projektu uchwały wraz ze wzorem formularza zgłaszania opinii

stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Konsultacje, o których mowa w §1, przeprowadzać  przy opracowywaniu następujących aktów określonych

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”: 

§ 3. Uwagi i opinie, w trybie opisanych w §1 konsultacji, mogą być  zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się

projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice w zakładce „Platforma Konsultacji Społecznych” na

obowiązującym formularzu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

§ 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.  

§ 5. Przyjąć sposób podawania wyników konsultacji do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie

internetowej Urzędu Miasta Katowice w zakładce „Platforma Konsultacji Społecznych”.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

2) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Katowice  

 

Jerzy Forajter 
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Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r.

 
Zalacznik1.doc

Formularz zgłoszenia opinii










   Załącznik do uchwały nr LX/1231/10


Rady Miasta Katowice


z dnia 21 czerwca 2010r..


FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII


Projekt uchwały w sprawie: ………………………………………………………………………......


…………………………………………………………………………………………………………


(wypełnia wydział merytoryczny)


Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od…….…………………do……………….….
              









(wypełnia wydział merytoryczny)


Nazwa organizacji wnoszącej opinię: …………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………..


Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:…………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………..


Katowice, dnia: ………………….



………………………………………….


         Imię i nazwisko upoważnionego    


     przedstawiciela organizacji pozarządowej



