UCHWAŁA NR LII/1237/14
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.), w związku z art.5 ust. 5 i art. 41i ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536,
z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XX/447/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach
lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
projektów aktów prawa miejscowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Katowice
Jerzy Forajter
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/1237/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 lipca 2014 r.
Regulamin konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
§ 1. Przedmiotem konsultacji są 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, zwane dalej organizacjami pozarządowymi, których inicjatorem jest
zarówno Prezydent Miasta Katowice, jak i inne podmioty, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza,
wymienione w Regulaminie Rady Miasta Katowice stanowiącym załącznik do Statutu Miasta Katowice.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach
i organizacjami pozarządowymi.
§ 3. 1. Konsultacje ogłasza Prezydent Miasta Katowice.
2. Konsultacje przeprowadza się za pośrednictwem internetowej Platformy Konsultacji Społecznych
Urzędu Miasta Katowice poprzez zamieszczenie projektu uchwały wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu
konsultacji.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno w szczególności określać:
1) przedmiot konsultacji;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) formularz zgłoszenia opinii
4) sposób zgłaszania uwag/opinii
4. Wzór ogłoszenia i formularza, o którym mowa w ust. 3 określi Prezydent Miasta Katowice w drodze
zarządzenia.
§ 4. 1 Uwagi i opinie organizacje pozarządowe mogą zgłaszać w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
konsultacji na stosownym formularzu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Katowicach, zwaną dalej Radą Pożytku, termin wyrażenia przez nią opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia
jej projektu aktu prawa miejscowego, bądź opinia wyrażana jest na najbliższym posiedzeniu Rady Pożytku,
zgodnie z przyjętym harmonogramem posiedzeń zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. W szczególnych przypadkach, w tym w sprawach pilnych, Rada Pożytku może wyrażać opinie na
posiedzeniach nadzwyczajnych, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z trybem określonym
odrębnym regulaminem.
4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1 - 3, oznacza rezygnację z prawa do jej
wyrażenia.
§ 5. 1. Wyniki konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, których inicjatorem jest Prezydent Miasta
Katowice, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag zgłoszonych przez podmioty wymienione w §2
oraz uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są na internetowej Platformie Konsultacji
Społecznych Urzędu Miasta Katowice przed procedowaniem nad projektem aktu prawa miejscowego przez
Radę Miasta Katowice.
2. Wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie spotkań, w szczególności z przedstawicielami
organizacji pozarządowych.
3. Wyniki konsultacji Prezydent Miasta Katowice przedstawia Radzie Miasta Katowice, w uzasadnieniu do
projektów aktów, o których mowa w ust 1.
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§ 6. 1. Wyniki konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, których inicjatorem są podmioty inne niż
Prezydent Miasta Katowice, dla których prawo do inicjatywy uchwałodawczej wynika z Regulaminu Rady
Miasta Katowice stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Katowice, zawierają wyłącznie zestawienie opinii
i uwag zgłoszonych przez podmioty wymienione w §2.
2. Wyniki konsultacji niezwłocznie przekazuje się Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice z wnioskiem
o poinformowanie o nich inicjatora projektu, celem ewentualnego uwzględnienia.
3. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na internetowej
Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice pod wątkiem dotyczącym przeprowadzonych
konsultacji społecznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice przy
opublikowanym projekcie aktu prawa miejscowego.
§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach,
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.
§ 8. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
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