
UCHWAŁA NR XXXI/210/2012
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 7 września 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Świdnica Nr LXXIII/606/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Gminy Świdnica Nr LXXIII/606/2010 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacjiwprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica ,”;

2) w § 2 dodaje się ustęp 3 o treści: 

„3. Konsultacje rozpoczynają się na co najmniej 7 dni przed przedłożeniem projektu uchwały Radzie Gminy 
Świdnica,”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Informacje o wynikach konsultacji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Świdnica, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Świdnica 

Regina Adamska

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: DA205CB1-26C8-43AD-B85B-72F8293DE980. Podpisany Strona 1




