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SZANOWNI PAÑSTWO !

Zapraszamy do lektury

Mamy przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu pierwsze wydanie 
Informatora Konsultacje spo³eczne w powiecie oleckim. Informator jest 
jednym z produktów projektu pn.„Wzmocnienie konsultacji spo³ecznych w 
powiecie oleckim”. Projekt ten jest realizowany przez Stowarzyszenie 
Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia im. Œw. £ukasza w partnerstwie z 
Powiatem Oleckim, od 1 wrzeœnia br. do lutego 2015 r., w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita³ Ludzki wspó³finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego. Jednym z celów za³o¿onych w projekcie jest 
zwiêkszenie œwiadomoœci uczestników konsultacji ( jst, ngo, obywatele) na 
temat wzajemnego postrzegania partnera dialogu w tym: oczekiwañ, roli, 
praw i obowi¹zków ka¿dej ze stron, które bior¹ w nich udzia³, na terenie 
powiatu oleckiego.

Podejmowane w ramach projektu dzia³ania, w tym wydanie 
Informatora, maj¹ pomóc nam osi¹gn¹æ ten cel, bowiem znajduj¹ siê w nim 
wa¿ne informacje, które pomog¹ czytelnikowi poruszaæ siê w labiryncie 
przepisów prawnych obliguj¹cych do przeprowadzania konsultacji 
spo³ecznych w odniesieniu do powiatu oleckiego. Informator przeznaczony 
jest dla wszystkich osób zainteresowanych procesem partycypacji 
obywatelskiej, który polega na umo¿liwianiu ró¿nym stronom wziêcia 
udzia³u w podjêciu decyzji o sprawach, które poœrednio lub bezpoœrednio ich 
dotycz¹.

Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia im. œw. £ukasza

i Powiat Olecki
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I CZYM S¥ KONSULTACJE SPO£ECZNE?

Konsultacje spo³eczne s¹ procesem, w którym przedstawiciele 
w³adz ka¿dego szczebla przedstawiaj¹ obywatelom planowane projekty, 
przedsiêwziêcia, zmiany aktów prawnych etc. Wszystkie podejmowane 
przez w³adzê kroki, które bêd¹ mia³y poœredni lub bezpoœredni wp³yw na 
¿ycie spo³ecznoœci, mog¹ byæ wczeœniej skonsultowane. 

Konsultacje spo³eczne nie ograniczaj¹ siê jedynie do przedstawienia 
planów przygotowywanych przez w³adze, ale zak³adaj¹ równie¿ 
wys³uchanie opinii lokalnej spo³ecznoœci, zapoznanie siê z jej pomys³ami, 
podejmowanie dyskusji. 
Nie s¹ referendum ani g³osowaniem. Ich wyniki s¹ g³osem doradczym, 
pomagaj¹cym zmieniæ projekty urzêdu , aby bardziej odpowiada³y 
potrzebom  mieszkañców.  
Konsultacje spo³eczne stanowi¹ prawo spo³ecznoœci lokalnej do 
decydowania o w³asnych sprawach.

Podczas prowadzenia konsultacji, w³adze docieraj¹ do osób 
zainteresowanych poœrednio lub bezpoœrednio, czyli wszystkich tych, dla 
których planowane przedsiêwziêcia oraz dzia³ania, bêd¹ oznacza³y zmiany.
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II DLACZEGO KONSULTACJE SPO£ECZNE S¥ 
POTRZEBNE?

Konsultacje spo³eczne maj¹ szczególne znaczenie dla lepszego 
zrozumienia danego problemu i podwy¿szania jakoœci us³ug publicznych. 
Œcieranie siê stanowisk podczas takich konsultacji, to mo¿liwoœæ ujêcia 
zagadnienia w ró¿nych formach, szansa na znalezienie innowacyjnego 
rozwi¹zania lub uwypuklenie wad rozpatrywanego projektu i w efekcie 
wprowadzenie modyfikacji. 

Wspólna dyskusja i wymiana racji w ramach konsultacji spo³ecznych 
pozwala os³abiæ ewentualne protesty publiczne przeciwko wprowadzanym 
zmianom nie tylko dlatego, ¿e strony bra³y udzia³ w kszta³towaniu 
ostatecznego obrazu zmian, ale tak¿e z powodu trafniejszego doboru 
prowadzonych dzia³añ.

Jest to tak¿e szansa na podjêcie dialogu wszystkich stron, czyli 
równie¿ zmniejszenie dystansu pomiêdzy w³adz¹, urzêdami i instytucjami 
pañstwowymi a obywatelami.  
Anga¿owanie wszystkich stron w podejmowanie istotnych decyzji kszta³tuje 
w³aœciwe postawy i zachowania  charakterystyczne dla œrodowiska 
demokratycznego. Systematyczne konsultacje spo³eczne umo¿liwiaj¹ sta³¹ 
wymianê informacji na temat problemów spo³ecznoœci lokalnych. Dobrze 
przeprowadzona diagnoza potrzeb umo¿liwia zidentyfikowanie i w³aœciw¹ 
hierarchiê dzia³añ, u³atwiaj¹c dostosowanie rozwi¹zañ do potrzeb 
mieszkañców, zmniejszaj¹c tym samym konflikt. Konsultacje spo³eczne to 
równie¿ wspólna nauka partnerów.
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III UDZIA£ W KONSULTACJACH SPO£ECZNYCH

Mieszkañcy terenu powiatu oleckiego jeszcze nie zauwa¿aj¹ wagi i 
wp³ywu konsultacji spo³ecznych na ich codziennoœæ, nie wykazuj¹ 
zainteresowania wziêciem udzia³u w przeprowadzanych konsultacjach. 
Œwiadczy o tym m.in. niewielki ich udzia³ w konsultacjach prowadzonych w 
jednostkach samorz¹dowych na terenie powiatu. Najbardziej 
rozpowszechnionymi s¹ konsultacje w sprawie przyjêcia rocznego 
programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi 
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego. Ponadto 
gminy organizuj¹ konsultacje spo³eczne projektów uchwa³ 
w sprawach dotycz¹cych zagospodarowania przestrzennego, 
Starostwo Olecko - w sprawach dotycz¹cych oœwiaty. 

W  pañstwach  Europy  Zachodniej  konsultacje  wpisa³y  siê ju¿ na 
trwa³e  w  strukturê  administracji  publicznej  i  samorz¹du  terytorialnego. 
Poprzez zaanga¿owanie spo³eczne przygotowywane decyzje s¹ bardzie j
dostosowane do potrzeb mieszkañców.

Udzia³  w  konsultacjach  spo³ecznych  nie  ma  charakteru obowi¹- 
zkowego,  jednak  warto   powa¿nie  rozwa¿yæ  mo¿liwoœæ zabrania  g³osu 
w sprawach wa¿nych i wp³ywaj¹cych na ¿ycie mieszkañców. 
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IV PODSTAWY PRAWNE

Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy 
publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne (art. 61).
Spo³eczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoœci dzia³alnoœci 
gospodarczej, w³asnoœci prywatnej oraz solidarnoœci, dialogu 
i wspó³pracy partnerów spo³ecznych stanowi podstawê ustroju 
g o s p o d a r c z e g o  R z e c z y p o s p o l i t e j  P o l s k i e j  ( a r t .  2 0 ) .  
Ka¿dy ma prawo do informacji o stanie i ochronie œrodowiska (art.74)

1. Podstawy prawne dla konsultacji spo³ecznych - prawo europejskie

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (z dn. 2 kwietnia 1997r.) 
gwarantuje obywatelom dostêp do informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy. 
Wszelkie dzia³ania i unormowania podejmowane przez samorz¹dowe 
i rz¹dowe instytucje administracyjne znajduj¹ podstawê w normach 
i zasadach okreœlonych w Konstytucji. 

Europejska Karta Samorz¹du Lokalnego uchwalona przez Sta³¹ 
Konferencjê Gmin i Regionów Rady Europy w dniu 15 paŸdziernika 1985 r. 
(ratyfikowanej przez Polskê w dniu 26 kwietnia 1993r.) zawiera 
postanowienia, które nak³adaj¹ na pañstwa podpisuj¹ce ten dokument, 
obowi¹zek prowadzenia konsultacji ze wspólnotami lokalnymi. Konsultacje 
te winny byæ przeprowadzane w sprawach opracowywania planów i 
podejmowania decyzji dotykaj¹cych tych wspólnot (art. 4 ust. 6), w 
przypadku zmiany granic obszaru dotychczasowo zamieszkiwanego przez 
cz³onków wspólnoty (art. 5) oraz wtedy, gdy ustalany jest zakres wsparcia 
wspólnoty zasobami pochodz¹cymi z redystrybucji dochodów (art. 9. ust. 6).

Konwencja o dostêpie do informacji, udziale spo³eczeñstwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach 
œrodowiska (tzw. Konwencja z Aarhus), uchwalona przez Europejsk¹ 
Komisjê Gospodarcz¹ ONZ w dniu 25 czerwca 1998 r. i zatwierdzona 
decyzj¹ Rady Unii Europejskiej Nr 2005/370/WE w dniu 17 lutego 2005 r. 
zapewnia wspólnotom lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym dostêp 
do informacji oraz prawo do czynnego udzia³u w procesie podejmowania 
decyzji dotycz¹cych konkretnych przedsiêwziêæ przez w³adze publiczne 
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(art. 6). Ponadto, ten sam dokument gwarantuje wspólnotom informacjê 
oraz mo¿liwoœæ czynnego udzia³u w kszta³towaniu planów, programów i 
zaostrzeñ politycznych maj¹cych istotne znaczenie dla ochrony œrodowiska 
( art.7). Wspólnoty mog¹ te¿ uczestniczyæ w przygotowywaniu przepisów 
dotycz¹cych ochrony œrodowiska (art.8). 

Najwiêksze konsultacje spo³eczne w Europie odbywa³y siê w 2013r. 
na temat praw obywatelskich „Twoje prawa, twoja przysz³oœæ”. Obywatele 
krajów UE wyra¿ali swoje opinie dotycz¹ce m.in. w sprawie przeszkód, jakie 
napotykaj¹ w egzekwowaniu swoich praw jako obywatele UE np. gdy 
podró¿uj¹ po Europie lub dokonuj¹ zakupów internetowych. Opinie z 
konsultacji zosta³y uwzglêdnione w programie politycznym Komisji 
Europejskiej i stanowi¹ podstawê sprawozdania dotycz¹cego obywatelstwa 
UE z 2013 r. Konsultacje odbywa³y siê przez Internet za pomoc¹ 
kwestionariusza.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku nie 
reguluje w sposób bezpoœredni koniecznoœci prowadzenia konsultacji 
spo³ecznych w sprawach, które maj¹ istotne znaczenie dla wspólnot 
lokalnych. Regulacje te zawarte s¹ natomiast w zasadzie suwerennoœci 
narodu (art.4), zasadzie demokratycznego pañstwa prawnego (art.2), 
zasadzie spo³eczeñstwa obywatelskiego (art. 11, 12, 14, 16 ust. 2, 17, art. 25 
ust. 2) oraz zasadzie spo³ecznej gospodarki rynkowej (art. 20). Dodatkowo, 
w rozdziale II ustawy zasadniczej znajduje siê wpis, z którego wynika, ¿e 
ka¿da osoba pozostaj¹ca pod ochron¹ prawa polskiego ma prawo do 
swobodnego wyra¿ania swoich pogl¹dów oraz pozyskiwania 
i rozpowszechniania informacji. (art. 54 ust. 1). Ten sam rozdzia³ daje takiej 
osobie prawo do sk³adania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, 
w³asnym, a w przypadku uzyskania zgody zainteresowanego - równie¿ 
w interesie osoby trzeciej. Wnioski te powinny byæ z³o¿one do organów 
w³adzy publicznej lub organizacji i instytucji spo³ecznych, które 
s¹ powi¹zane z administracj¹ publiczn¹ z tytu³u wykonywanych przez nie 
zadañ (art.63). 

2. Podstawy prawne dla konsultacji spo³ecznych - prawo krajowe
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Zasady zawarte w Konstytucji s¹ ujête w postanowieniach m.in.:

ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej       
(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z póŸn. zm.),

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz.1536 z póŸn. zm.), 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. 2013 r. 
poz. 594 z póŸn. zm.),

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.  
2003 r. poz. 595 z póŸn. zm.),

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz.U. 
2013 r. poz. 596 z póŸn. zm.),

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz.U. 2009r., Nr 84, poz. 712 z póŸn. zm.), 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. 2013 r., poz. 
182 z póŸn. zm.),

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2012r. poz. 647 z póŸn. zm.),

ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji 
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie 
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. 2013r. 
poz. 1235 z póŸn. zm.),

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Œrodowiska (Dz. U. 
2013r. poz. 1232 z póŸn. zm.),

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. 2013 r. poz. 674 z póŸn. zm.).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
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3. Podstawy prawne dla konsultacji spo³ecznych - prawo lokalne

Dla wspólnot lokalnych i regionalnych najwiêksze znaczenie maj¹ 
zapisy dotycz¹ce konsultacji spo³ecznych zawarte w samorz¹dowych 
ustawach ustrojowych. Ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 5 marca 
1990 r.  mówi, ¿e w wypadkach wymienionych w ustawie oraz wszystkich 
innych wa¿nych dla gminy sprawach, na terenie tej gminy mog¹ byæ 
przeprowadzone konsultacje spo³eczne. Bardzo podobny zapis zawiera 
Ustawa o samorz¹dzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., gdzie 
zapisane zosta³o, ¿e konsultacje w sprawach wa¿nych dla powiatu, na 
terenie tego powiatu mog¹ byæ prowadzone konsultacje spo³eczne (art. 3d 
ust.1). Analogiczn¹ informacjê znaleŸæ mo¿na równie¿ w ustawie o 
samorz¹dzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.

W 2010 roku wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy o dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Za spraw¹ nowelizacji powsta³ 
obowi¹zek  prowadzenia konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych aktów prawa 
miejscowego. Konsultacje prowadzone s¹ z organizacjami pozarz¹dowymi 
oraz podmiotami, które zosta³y wymienione w art.3 ust.3. 
    Tryb przeprowadzania tych¿e konsultacji regulowany jest 
stosownymi uchwa³ami wprowadzonymi przez lokalne organy 
samorz¹dowe: 

1) Rada Powiatu Oleckiego:

Uchwa³a Rady Powiatu XXXIX/239/2010 z dnia 27.X.2010 r. w sprawie 
okreœlenia szczegó³owego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarz¹dowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24.IV. 2003 roku o dzia³aniu po¿ytku publicznego i o wolontariacie 
lub Powiatow¹ Radê Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych ich dzia³alnoœci 
statutowe
Http://www.spolecko.bip.doc.pl/...

-
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2) Rada Miejska w Olecku:

Uchwa³a Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r. 
w sprawie okreœlenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkañcami Gminy Olecko.
http://www.umolecko.bip.doc.pl/... 

-
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Uchwa³a nr ORN.007.31.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 marca 
2011r. w sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku 
publicznego i o wolontariacie.

      http://www.umolecko.bip.doc.pl/...

-

Uchwa³a Nr V/32/07 w sprawie okreœlenia zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkañcami Gminy Olecko.

Uchwa³a Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie okreœlenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkañcami Gminy Olecko.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) Rada Miejska 
w Olecku  uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Uchwa³a okreœla tryb i zasady przeprowadzania konsultacji spo³ecznych 
z mieszkañcami Gminy Olecko w przypadkach okreœlonych przepisami prawa 
lub w sprawach wa¿nych dla gminy lub jej czêœci.

2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum okreœlaj¹ odrêbne przepisy.

3. Konsultacje spo³eczne z mieszkañcami, zwane dalej konsultacjami, 
przeprowadza siê w celu poznania opinii mieszkañców o poddanej 
konsultacjom sprawie.

4. Wynik konsultacji nie jest wi¹¿¹cy dla organów gminy.

§ 2. Uprawnionymi do udzia³u w konsultacjach s¹ mieszkañcy Gminy Olecko, 
posiadaj¹cy na dzieñ zarz¹dzenia konsultacji czynne prawo wyborcze do 
organów samorz¹dowych, i mieszkaj¹cy na obszarze, którego dotyczy sprawa 
poddana konsultacjom.

§ 3. 1. Forma konsultacji zale¿na jest od rodzaju i przedmiotu sprawy poddanej 
konsultacjom.

2. Konsultacje przeprowadza siê w jednej z poni¿szych form:

16
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1) zebranie z mieszkañcami;
2) forum internetowe;
3) ankiety;
4) listy.

3. Mo¿liwe jest ³¹czenie w czasie konsultacji form przewidzianych w ust. 2 

§ 4. Konsultacje uznane s¹ za skutecznie przeprowadzone, je¿eli odby³y siê 
w jednej z form wskazanych w § 3 ust. 2.

§ 5. 1. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone z inicjatywy rady miejskiej, 
burmistrza, mieszkañców.

2. Mieszkañcy mog¹ wyst¹piæ do w³aœciwego organu gminy z wnioskiem 
o przeprowadzenie konsultacji w sprawach wa¿nych dla gminy lub jej czêœci.

3. Wniosek mieszkañców gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
z ich inicjatywy uwa¿a siê za wa¿ny, je¿eli z inicjatyw¹ wyst¹pi³o co najmniej 5 
% uprawnionych do g³osowania.

4. Wniosek mieszkañców czêœci gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
uwa¿a siê za przyjêty, je¿eli z inicjatyw¹ wyst¹pi³o co najmniej 10% 
mieszkañców te renu ,  k tó ry  ma byæ  ob jê ty  konsu l tac jami .

5. Wniosek mieszkañców w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinien 
zawieraæ:

1) okreœlenie przedmiotu konsultacji;

2) uzasadnienie;

3) listê osób popieraj¹cych wniosek, która powinna zawieraæ: imiê, nazwisko 
i adres zamieszkania, nr PESEL, w³asnorêczny podpis osoby popieraj¹cej 
wniosek.

§ 6. 1. Decyzjê o przeprowadzeniu konsultacji, z wyj¹tkiem konsultacji 
w sprawie granic gminy, podejmuje burmistrz w drodze zarz¹dzenia, które jest 
podane do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty.
 
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawieraæ w zale¿noœci od 
formy konsultacji wybrane elementy:

1) przedmiot konsultacji;
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2) formê konsultacji;

3) datê, godzinê oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji;

4) oznaczenie zasiêgu terytorialnego konsultacji;

5) termin rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji.

§ 7. 1. Konsultacje przeprowadza burmistrz, zapewniaj¹c na ten cel 
niezbêdne warunki organizacyjno-techniczne. 

2. Koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane s¹ 
z bud¿etu Gminy Olecko.

§ 8. Wyniki konsultacji przekazywane s¹ radzie miejskiej oraz 
podawane do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Olecka.

§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia 
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.

Przewodnicz¹cy Rady

Karol Sobczak

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. Nr 41, poz.666 z 28.03.2007r.
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3) Rada Gminy Kowale Oleckie:
 

Uchwa³a Nr II/8/10/Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 3 grudnia 2010 r. 
w sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu konsultacji z radami 
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego lub organizacjami pozarz¹dowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych ich dzia³alnoœci 
statutowej
http://bip.gmina.kowale.fr.pl/...

UCHWA£A NR II/8/10
RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 3 grudnia 2010 r.
w sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu konsultowania z radami 
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego lub organizacjami pozarz¹dowymi i 

innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych ich 
dzia³alnoœci statutowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i 
Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. 
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 
1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, 
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i 
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857) Rada Gminy 
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê szczegó³owy sposób konsultowania z radami dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego lub organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych 
ich dzia³alnoœci statutowej w brzmieniu przyjêtym w za³¹czniku do uchwa³y.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa 
Warmiñsko -Mazurskiego.
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§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku 
Urzêdowym Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Krzysztof Bartczak
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Za³¹cznik do Uchwa³y Nr II/8/10
Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 3 grudnia 2010 r.

Szczegó³owy sposób konsultowania z radami dzia³alnoœci po¿ytku 
publicznego lub organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i 
o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotycz¹cych ich dzia³alnoœci statutowej
§ 1. 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) "ustawie" rozumie siê przez to ustawê z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 
873, z póŸn. zm.);
2) "gminie" rozumie siê przez to Gminê Kowale Oleckie;
3) "Radzie Gminy" rozumie siê przez to Radê Gminy Kowale Oleckie;
4) "Wójcie" rozumie siê przez to Wójta Gminy Kowale Oleckie;
5) "organizacjach pozarz¹dowych" rozumie siê przez to organizacje 
pozarz¹dowe i inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o 
wolontariacie.
KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZ¥DOWYMI
§ 2. 1. W konsultacjach mog¹ uczestniczyæ organizacje pozarz¹dowe 
dzia³aj¹ce na terenie gminy
i prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w sferze zadañ publicznych 
okreœlonych w ustawie, a tak¿e rada dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, je¿eli 
zostanie utworzona.
2. Konsultacje prowadzone s¹ z uwzglêdnieniem zasady pomocniczoœci, 
suwerennoœci stron, partnerstwa, efektywnoœci, uczciwej konkurencji i 
jawnoœci.
§ 3. 1. Przedmiotem konsultacji s¹:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoœci 
statutowej organizacji pozarz¹dowych;
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów wspó³pracy gminy z 
organizacjami pozarz¹dowymi;
3) inne akty prawne wa¿ne z punktu widzenia spo³ecznego.
2. Konsultacje przeprowadza siê w celu poznania opinii podmiotów, o których 
mowa w § 2, w odniesieniu do projektów aktów bêd¹cych przedmiotem 
konsultacji.
3. Niniejsza uchwa³a nie narusza prawa do konsultacji spo³ecznych 
wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów.
§ 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Wójt w formie zarz¹dzenia.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1, okreœla co najmniej: formê konsultacji 
o r a z  d a t ê  b ¹ d Ÿ  t e r m i n  i c h  r o z p o c z ê c i a  i  z a k o ñ c z e n i a ,  
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z zastrze¿eniem § 7 ust. 5.
3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny byæ adekwatne do 
przedmiotu konsultowanego aktu oraz liczby organizacji, której statutowej 
dzia³alnoœci dotyczy akt, by zapewniæ jak najszerszy udzia³ organizacji 
pozarz¹dowych.
§ 5. Za prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarz¹dowymi jest 
odpowiedzialny Referat Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej.
§ 6. 1. Og³oszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarz¹dowymi jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej gminy oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w 
Kowalach Oleckich, w terminie nie krótszym ni¿ 7 dni przed terminem ich 
rozpoczêcia.
2. W zale¿noœci od potrzeb og³oszenie o przeprowadzeniu konsultacji mo¿e 
byæ zamieszczone
w prasie lokalnej.
3. Wraz z og³oszeniem zamieszczony zostaje projekt aktu bêd¹cy 
przedmiotem konsultacji.
§ 7. 1. Konsultacje z organizacjami pozarz¹dowymi przeprowadza siê w 
jednej z nastêpuj¹cych form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych,
2) poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej gminy,
3) drog¹ elektroniczn¹.
2. Dopuszczalne s¹ tak¿e inne formy, zapewniaj¹ce szeroki dostêp organizacji 
pozarz¹dowych do
uczestnictwa w konsultacjach, zw³aszcza formy uwzglêdniaj¹ce u¿ycie 
nowoczesnych technik
informatycznych.
3. Mo¿liwe jest ³¹czenie kilku form konsultacji.
4. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych 
sporz¹dza siê protokó³,
którego integraln¹ czêœci¹ jest lista obecnoœci uczestników spotkania.
5. Termin wyra¿enia opinii przez organizacje pozarz¹dowe, w przypadku 
wyboru formy wskazanej
w ust. 1 pkt 2 lub 3, nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od dnia zamieszczenia 
og³oszenia o konsultacjach.
§ 8. 1. Warunkiem udzia³u organizacji pozarz¹dowej w konsultacjach jest 
podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do 
reprezentowania organizacji, imienia i nazwiska osoby zg³aszaj¹cej udzia³ 

organizacji w konsultacjach oraz dziedzin dotycz¹cych dzia³alnoœci statutowej 
tej organizacji.
2. Opinie i uwagi organizacji pozarz¹dowej nie zawieraj¹ce danych, o których 
mowa w ust. 1 lub z³o¿one po zakoñczeniu konsultacji, nie bêd¹ uwzglêdniane 
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2. Opinie i uwagi organizacji pozarz¹dowej nie zawieraj¹ce danych, o 
których mowa w ust. 1 lub z³o¿one po zakoñczeniu konsultacji, nie bêd¹ 
uwzglêdniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym 
aktem prawa miejscowego.
§ 9. 1. W terminie 14 dni od zakoñczenia konsultacji Referat 
Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji 
Dzia³alnoœci Gospodarczej, odpowiedzialny za ich przeprowadzenie 
przekazuje Wójtowi opinie i uwagi zg³oszone w trakcie konsultacji oraz 
propozycje zmian w konsultowanym akcie prawnym.
2. Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy zg³oszonych opinii i uwag, 
wyniki konsultacji z uzasadnieniem nieuwzglêdnionych wniosków s¹ 
przekazywane Radzie Gminy wraz ze stosownym projektem uchwa³y, a 
tak¿e publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej gminy nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 30 dni od zakoñczenia 
konsultacji.
3. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mog¹ byæ 
prezentowane w trakcie otwartych spotkañ. Decyzjê w tej sprawie 
podejmuje Wójt.
4. Wyniki konsultacji oraz ich wp³yw na merytoryczn¹ treœæ aktu Wójt 
przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektu uchwa³y 
podlegaj¹cej konsultacji.
§ 10. Wyniki konsultacji maj¹ charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie 
wi¹¿¹ organów gminy, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 11. Konsultacje uznaje siê za wa¿ne bez wzglêdu na liczbê podmiotów 
bior¹cych w nich udzia³, je¿eli zosta³y przeprowadzone zgodnie z 
niniejszymi zasadami.
KONSULTACJE Z  RAD¥ DZ IA£ALNOŒCI  PO¯YTKU 
PUBLICZNEGO
§ 12. 1. Projekty uchwa³ i aktów prawa miejscowego dotycz¹ce sfery 
zadañ publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy, s¹ przekazywane 
przez Wójta do konsultacji radzie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, 
je¿eli zostanie powo³ana.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, prowadzone s¹ na zasadach 
okreœlonych w regulaminie dzia³ania rady, uchwalonego na podstawie 
art. 41g ustawy.
3. Termin wyra¿enia przez radê dzia³alnoœci po¿ytku publicznego opinii 
o projektach, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia ich 
dorêczenia.
4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, wskazanym w ust. 3, oznacza 
rezygnacjê z prawa do jej wyra¿enia.



24

-

4) Rada Gminy Œwiêtajno: 

Uchwa³a nr XLIV/244/10 Rady Gminy w Œwiêtajnie z dnia 5 listopada 
2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji 
z organizacjami pozarz¹dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoœci statutowej 
tych organizacji 
http://bip.swietajno.pl/...

-
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5) Rada Gminy Wieliczki:

Uchwa³a  Nr XXXVII/207/10  Rady Gminy  Wieliczki z dnia 5 listopada 
2010r.   w   sprawie  sposobu  konsultowania  projektów aktów  prawa 
miejscowego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami 
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego.
http://wieliczki.bipgmina.pl/...

-

27
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V KONSULTACJE SPO£ECZNE W JEDNOSTKACH 
SAMORZ¥DOWYCH NA TERENIE POWIATU 
OLECKIEGO  GDZIE SZUKAÆ INFORMACJI

Informacje na temat konsultacji spo³ecznych w poszczególnych jednostkach 
samorz¹dowych mo¿na uzyskaæ w  wymienionych urzêdach: w ich 
siedzibach,  na stronach internetowych, Biuletynach Informacji Publicznej:

      1) Powiat Olecki:

      - 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32 
             tel. 87 520 21 47, 87 520 22 94, 87 520 24 75, 
             fax 87 520 32 19,  
             email: starostwo@powiat.olecko.pl

adka - konsultacje spo³eczne

2)  Gmina Olecko:

     - 19-400 Olecko, Plac Wolnoœci 3 
   tel. 87 520 21 68, fax 87 520 25 58,

     - www.umolecko.bip.doc.pl - zak³adka - organizacje pozarz¹do- 
        we      

3)  Gmina Kowale Oleckie:

     -  19-420 Kowale Oleckie , ul. Koœciuszki 44,    
   tel. 87 523 82 09, 79, 74, fax 87 523 82 79,

        e-mail: gmina@kowale.fr.pl                 
 
    - 

     -  www.powiat.olecko.pl - zak³adki - konsultacje spo³eczne, 
                          organizacje pozarz¹dowe

           -  www.spolecko.bip.doc.pl  zak³

 e-mail: um@um.olecko

- www.olecko.um.pl - zak³adka - organizacje pozarz¹dowe

www.gmina.kowale.fr.pl 
 
     -  bip.gmina.kowale.fr.pl
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            4)  Urz¹d Gminy Œwiêtajno:

     - 19-411 Œwiêtajno, Œwiêtajno 104 
   tel. 87 521 54 20, fax 87 521 54 14, email: ug@swietajno.pl

 
   

5)  Urz¹d Gminy Wieliczki:

     - 19-404 Wieliczki ul. Lipowa 53 
    tel.  87 621 90 60,  fax. 87 521 42 77, 

         e-mail: sekretariat@wieliczki.pl 

    

 

 - www.swietajno.pl

    - www.bip.swietajno.pl

- www.wieliczki.pl

    - www.wieliczki.bipgmina.pl



Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia im. Œw. £ukasza
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4, tel./fax 87 520 22 08

e-mail: biuro@stowarzyszenie.olecko.pl

www.stowarzyszenie.olecko.pl

   

egzemplarz bezp³atny
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