
 

UCHWAŁA NR XXXVI/ 292 /2014 

RADY GMINY 

LUBYCZA KRÓLEWSKA 

z dnia 30 października 2014 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia standardu prowadzenia konsultacji założeń projektów i aktów 

normatywnych Gminy Lubycza Królewska z organizacjami pozarządowymi, 

opracowanego w ramach projektu „ Współpracujemy profesjonalnie ! ”. Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala  co następuje : 

 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się standard prowadzenia konsultacji założeń projektów i aktów 

normatywnych przez Gminę Lubycza Królewska z organizacjami pozarządowymi pod nazwą 

„ Standard prowadzenia konsultacji założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad 

realizacji innych przedsięwzięć ”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 

Gmina Lubycza Królewska od 01.01.2014 r. realizuje projekt „Współpracujemy 

profesjonalnie!”, w ramach którego przewidziane jest przyjęcie 6 standardów współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi. W ramach niniejszej Uchwały planuje się przyjąć 

„Standard prowadzenia konsultacji założeń projektów i aktów normatywnych przez Gminę 

Lubycza Królewska z organizacjami pozarządowymi”. 

Realizacja polityk publicznych, w tym w zakresie konsultacji społecznych, na poziomie lokal-

nym stawia szczególne wymagania samorządom. To one posiadają zarówno zasoby 

organizacyjne i finansowe i w dużej mierze są głównymi dysponentami procesów koniecznych 

do rozwoju partycypacji społecznej. Jednakże w proces budowania lokalnych polityk, poprzez 

wdrożenie standardów dotyczących konsultacji społecznych warto angażować mieszkańców, w 

tym tych, którzy działają w organizacjach pozarządowych. Uczestnictwo przedstawicieli 

różnych grup społecznych powinno przyczynić się do właściwego kształtowania kultury 

partycypacji, a tym samym zwiększenia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje 

dotyczące lokalnych społeczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały 

Nr XXXVI / 292 / 2014 

Rady Gminy Lubycza Królewska 

z dnia 30 października 2014 roku 

 

Preambuła 
Uznając zasady współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i  administracją 

samorządową sformułowane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 Biorąc pod uwagę harmonijne współdziałanie między samorządem terytorialnym, a 
organizacjami pozarządowymi, opierające się zarówno na obowiązujących podstawach prawnych, 
jak również w obrębie kultury współpracy. 
Ustanawiamy Standardy współpracy oparte na wzajemnym, pozytywnym postrzeganiu się 
partnerów, budowaniu zaufania, dialogu społecznym oraz na zasadach umacniających 
uprawnienia obywateli i ich wspólnot. 

I. Cel i Zasady: 
Celem wprowadzenia Standardu jest upowszechnienie i uregulowanie zasad prowadzenia  
konsultacji społecznych w procesie tworzenia założeń projektów i aktów normatywnych oraz 
zasad realizacji innych przedsięwzięć. 
1.  Zasada suwerenności oznacza dobrowolność udziału organizacji pozarządowych 

w konsultacjach oraz swobodę wyrażenia opinii.  

2.  Zasada partnerstwa oznacza równość głosu i opinii formułowanych przez każdego 

z uczestników konsultacji. Zakłada również otwartość na głosy pozostałych uczestników 

konsultacji oraz gotowość do samoograniczenia się w formułowaniu żądań.  

3.  Zasada pomocniczości oznacza, że organizator konsultacji jest zobowiązany do stworzenia 

warunków umożliwiających efektywne uczestnictwo wszystkim zainteresowanym.  

4.  Zasada efektywności oznacza dążenie do osiągnięcia reprezentatywności środowiska 

pozarządowego, w tym także za pośrednictwem organizacji branżowych i reprezentacji 

sektora.  

5.  Zasada uczciwej konkurencji oznacza szeroki dostęp do konsultacji dla wszystkich 

zainteresowanych na określonych, upowszechnionych i akceptowanych zasadach. 

6.  Zasada jawności oznacza, że materiały z konsultacji są powszechnie dostępne, zaś wyniki są 

rozpowszechniane w całym lokalnym środowisku, a nie tylko w gronie uczestników 

konsultacji. 

 

II. Podstawy prawne: 
1.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
2.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 
3.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 
4.  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

  

 
III. Opis: 

1. Konsultacje społeczne są istotną częścią procesu budowania wiedzy na temat lokalnych 
problemów i możliwości ich rozwiązywania.  

 

 
STANDARD 

Prowadzenia konsultacji założeń projektów 
 i aktów normatywnych oraz zasad realizacji 

innych przedsięwzięć  



2. Lokalni partnerzy tworzą reguły procesu konsultacji społecznych. W jego ramach uzyskują 
możliwość pełnej wypowiedzi, zaprezentowania wiedzy i swojego spojrzenia na lokalne 
kwestie, przedstawienia propozycji programowych czy krytycznych opinii o założeniach 
proponowanych przez lokalne władze.  

3. Organ administracji samorządowej, przygotowując akty prawne, obligatoryjnie konsultuje je 
ze środowiskiem organizacji pozarządowych, jeśli zakres tych aktów dotyczy sfery działalności 
statutowej organizacji. 

4. Organizacje pozarządowe dobrowolnie uczestniczą w konsultowaniu założeń projektów i 
aktów normatywnych.  

5. Konsultacje dostosowane są do lokalnych uwarunkowań i odbywają się w formach 
dostępnych dla zainteresowanych. Mają gwarantować udział i poczucie sprawstwa 
wszystkim obywatelom i ich organizacjom. 

6. Konsultacje obejmują formy tradycyjne: prezentowanie projektów działań i regulacji 
prawnych na stronach internetowych, dostarczanie ich drogą elektroniczną i tradycyjną, ale 
obejmują również formy bardziej innowacyjne, które w większym stopniu angażują 
obywateli w deliberację i umożliwiają osobisty kontakt.  

7. Procedura konsultacji przewiduje prezentację stanowisk, odpowiedzi na zgłoszone kwestie. 
Autorzy konsultowanych dokumentów uzasadniają przyjęcie bądź odrzucenie zgłaszanych 
uwag. Wyniki publikowane są m.in. na stronach internetowych samorządu oraz 
udostępniane w siedzibie jednostek samorządu terytorialnego. 

 
 
IV. Wzorce działania, narzędzia i wskaźniki 

Wzorce działania Narzędzia Wskaźniki 
1. Samorząd tworzy 

procedury i standardy 
konsultacji w dialogu z 
zainteresowanymi 

Regulamin konsultacji 
społecznych 

1 dokument 

Zgłaszanie uwag do procedur i 
standardów 

Liczba zgłoszonych uwag 

Ewaluacja Standardu wraz z 
załącznikiem 

Liczba zmian 

2. Plany, strategie i programy 
są konsultowane z 
organizacjami 
pozarządowymi 

Na stronie internetowej 
samorządu publikowanie są 
informacje dotyczące 
konsultacji planów, strategii i 
programów 

Liczba informacji o 
konsultacjach społecznych 
 

Samorząd przeprowadza 
konsultacje zgodnie z zapisami 
Regulaminu 
 

Liczba konsultacji społecznych 
Liczba konsultacji dokumentów 
planistycznych 
Liczba konsultacji z 
wykorzystaniem więcej niż 
jednej metody/ narzędzi 

3. Wyniki konsultacji 
społecznych są 
opracowywane, a 
następnie publikowane 

Procedura konsultacji obejmuje 
zgłaszanie uwag oraz 
publikację wyników konsultacji 
wraz z informacją o ich 
uwzględnieniu lub odrzuceniu 

Liczba uwag zgłoszonych w 
ramach poszczególnych 
konsultacji 
Liczba wykorzystanych uwag 
zgłoszonych podczas konsultacji 

V. Procedura weryfikacji: 
Coroczna (samo) ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 
przeprowadzana w I kwartale każdego roku. 
Wprowadzenie rekomendacji wynikających z raportu samooceny. 

 
VI. Załączniki: 
Brak załączników 

 


