
Id: KYHEM-ZBVMQ-XRNXV-EIEZW-QUISM. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR LVIII/477/10
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejska Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy lub 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

Na podstawie 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 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. 65, 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Konsultacjom podlegają projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2. W konsultacjach mogą brać udział: 

1) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę i działające na terenie gminy Legnica; 

2) Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy. 

§ 3. 1. Konsultacje prowadzi się poprzez: 

1) opublikowanie informacji Prezydenta Miasta Legnicy o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest przedmiot 
konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy, 
oficjalnej stronie internetowej miasta Legnicy oraz w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy w miejscu przeznaczonym do 
zamieszczania ogłoszeń; 

2) przekazanie informacji Prezydenta Miasta Legnicy o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest przedmiot 
konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

2. Termin konsultacji nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania informacji Prezydenta Miasta Legnicy 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy w miejscu przeznaczonym do zamieszczania 
ogłoszeń oraz od dnia doręczenia informacji Prezydenta Miasta Legnicy o rozpoczęciu konsultacji Miejskiej Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego. 

3. Prezydent Miasta Legnicy może zamieścić informację o prowadzonych konsultacjach w lokalnej prasie. 

§ 4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały 
przeprowadzone w sposób określony w uchwale 

§ 5. 1. Prezydent Miasta Legnicy w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji podejmuje decyzję co do 
uwzględnienia lub odrzucenia propozycji zgłoszonych w ramach konsultacji przez podmioty wymienione w § 2. 

2. O podjętej decyzji Prezydent Miasta Legnicy informuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz 
w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń. 

3. Prezydent przekazuje zgłoszone uwagi do projektów uchwał Radzie Miejskiej Legnicy wraz z projektem uchwały. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego . 
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