U C H W A Ł A Nr 367/V/10
Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 października 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 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 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, 0oz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z
2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r.
Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr
157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857) - Rada Miasta Józefowa
uchwala, co następuje:
§1
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Józefów,
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Józefowa,
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Józefowa,
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Józefowa,
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.1),
6) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
§2
Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych;
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi.

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94,
poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r.
Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857.

§3
1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie
Miasta, w zakresie określonym w ustawie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust.
1, dotyczącej projektu aktu prawa miejscowego, będącego przedmiotem konsultacji.
§4
1. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie, o którym mowa w § 2,
podejmuje Burmistrz.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:
1) cel konsultacji;
2) przedmiot konsultacji;
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
4) formę konsultacji;
5) zasięg terytorialny konsultacji;
6) komórkę lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
3. Informacje o podejmowanych konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej
Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty
rozpoczęcia konsultacji.
4. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza innych sposobów informowania o
konsultacjach.
5. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być
zamieszczone w prasie lokalnej.
§5
1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych
form:
1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
2) pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, określonego przez
Burmistrza poprzez:
a) umieszczenie formularza na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji
Publicznej wraz z projektem aktu prawa miejscowego,
b) przesłanie formularza organizacjom pozarządowym za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
3) umieszczenia na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej
projektu aktu prawa miejscowego wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag
drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Z przebiegu konsultacji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 sporządza się protokół, do
którego załącza się listę obecności uczestników spotkania.
3. Formę bądź formy konsultacji, w zależności od jej przedmiotu, określa Burmistrz w
ogłoszeniu o konsultacji.
4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi termin na
wyrażenie opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

§6
1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są
do wyznaczonej przez Burmistrza komórki organizacyjnej Urzędu lub jednostki
organizacyjnej, odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji..
2. Komórka lub jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 sporządza zestawienie
wszystkich uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji i przekazuje je Burmistrzowi
wraz z propozycją stanowiska w tej sprawie.
3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze
stanowiskiem Burmistrza i uzasadnieniem w przypadku nieuwzględnienia uwag,
zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej nie
później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
4. Wyniki konsultacji mogą być także prezentowane w trakcie otwartych spotkań.
5. Burmistrz przedstawia Radzie wyniki konsultacji w uzasadnieniu do projektów aktów, o
których mowa w §2.
§7
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w
konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w ustawie i niniejszej
uchwale.
§8
Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Miasta.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały, szczegółowy sposób
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Podjęcie przedmiotowej uchwały ma istotne znaczenie dla procedury uchwalenia
rocznego programu i zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2011 rok, bowiem program ten jest uchwalany przez
Radę po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi.

