
Uchwała Nr LI/270/10
Rady Gminy Somianka

z dnia 04 listopada 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych 
programów współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.
o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późn.  zm.)
oraz art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – Rada 
Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania rocznych programów współpracy 
Gminy  Somianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określony
w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak



         

       Załącznik
do Uchwały NrLI/270/10
Rady Gminy Somianka
z dnia 04 listopada 2010 r. 

Regulamin
Konsultacji rocznych programów współpracy Gminy Somianka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego 

I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie  –  należy  przez  to  rozumieć  ustawę z  dnia  24  kwietnia  2003  r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.).
2) organizacjach  pozarządowych  –  należy  przez  to  rozumieć  niebędące 
jednostkami  sektora  finansów  publicznych,  w  rozumieniu  przepisów  
o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne 
lub jednostki  organizacyjne nieposiadające osobowości  prawnej,  którym odrębna 
ustawa  przyznaje  zdolność  prawną,  w  tym  fundacje  i  stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy.
3) innych podmiotach – należy rozumieć przez to:
a) osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne  działające  na  podstawie  przepisów

o  stosunku  państwa  do  Kościoła  Katolickiego  w  Rzeczypospolitej  Polskiej,
o  stosunku  Państwa  do  innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c) spółdzielnie socjalne,
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

będące  spółkami  działającymi  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 2007 r. Nr 226, poz. 1675
z późn.  zm.),  które  nie  działają  w celu osiągnięcia  zysku oraz przeznaczają 
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 
podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

4) programie  – należy przez to rozumieć roczny program współpracy Gminy 
Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 
5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Somianka.
6) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Somianka.
7) Wójta Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Somianka.

§ 2 
1. Regulamin  określa  zasady  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 

innymi podmiotami projektów programów.



2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa
w ust. 1 na temat programów.

II. Szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji
§ 3

1. Konsultacje projektu programu ogłasza Wójt Gminy.

2. Ogłoszenie o konsultacjach powinno zawierać:

a) cel konsultacji,
b) przedmiot konsultacji,
c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
d) formę konsultacji,
e) stanowisko odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.

3. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
www.somianka.pl,  w Biuletynie Informacji  Publicznej www.ugsomianka.bip.pl  oraz 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4
1. Organizacje pozarządowe i  inne podmioty mogą zgłaszać uwagi  do projektu za 

pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wraz z uzasadnieniem, w 
ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Wypełniony formularz  można  przesłać  listownie,  mailem lub  złożyć  osobiście  w 
sekretariacie Urzędu Gminy.

3. Nieprzedstawienie  uwag w terminie  wskazanym w ust.  1  oznacza  rezygnację  z 
prawa jej wyrażenia.

4. Po  rozpatrzeniu  uwag  i  propozycji  projekt  programu kierowany jest  pod  obrady 
Rady Gminy.

III. Postanowienia końcowe
§ 5

1. Wyniki konsultacji programu nie są wiążące dla władz Gminy.
2. Konsultacje  programu  uznaje  się  za  ważne  bez  względu  na  liczbę  podmiotów 

biorących udział w konsultacjach.

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak


