UCHWAŁA NR 514/10
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z 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 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., 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.),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się sposób konsultowania z 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, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały pod nazwą „Regulamin
konsultacji z organizacjami pozarządowymi”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Blanka Jabłońska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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Załącznik do Uchwały Nr 514/10
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 października 2010 r.

Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa tryb konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku
publicznym i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa
miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim w obszarach
dotyczących statutowej działalności tych organizacji oraz podmiotów.
2. Celem konsultacji jest uzyskanie od organizacji i podmiotów wskazanych w ust. 1 uwag
i opinii do projektów uchwał przygotowanych na zasadach określonych w Statucie Gminy.
3. Przedmiotem konsultacji są:
a) projekty rocznych i wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi,
b) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej
działalności organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej
organizacjami pozarządowymi.
4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wynik nie jest wiążący dla organów
Gminy.
5. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki.
§ 2.
Konsultacje w zakresie rocznego i wieloletniego programu współpracy
1. Obowiązkowym konsultacjom z organizacjami pozarządowymi podlegają roczny oraz
wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Konsultacje, o których mowa w § 2 pkt. 1 prowadzone są w następujących formach:
a) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podczas
którego prezentowany i omawiany jest projekt aktu prawnego,
b) udostępnienia na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy projektu aktu prawnego,
c) formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu, zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu – Referat Funduszy
Europejskich i Promocji Gminy, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej,
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d) formularz powinien zostać złożony osobiście w Urzędzie – Referat Funduszy
Europejskich i Promocji Gminy lub przesłany na adres e-mailowy ue@ozarowmazowiecki.pl na co najmniej 1 dzień przed otwartym spotkaniem z przedstawicielami
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w §1 ust. 1.
e) w ogłoszeniu o konsultacjach o których mowa w §2 ust. 1, zamieszcza się termin
konsultacji, z podaniem daty otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w §1 ust. 1.
3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie,
przebiegu i wynikach konsultacji, który stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich
organizacji pozarządowych.
§ 3.
Konsultacje aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji pozarządowych
1. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji, które są kierowane na sesje Rady Miejskiej, odbywają
się w sposób określony w niniejszym paragrafie.
2. Projekty aktów prawa miejscowego udostępniane są razem z zawiadomieniem o sesji
na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady
Miejskiej.
3. Uwagi i opinie do projektu powinny być zgłaszane na odpowiednim formularzu,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dostępnym w Biurze Rady
Miejskiej oraz na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
najpóźniej na jeden dzień przed planowaną sesją Rady Miejskiej.
4. Z opiniami bądź uwagami do projektu aktu prawa miejscowego może wystąpić
organizacja pozarządowa, działająca na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, której
działalność statutowa obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu aktu prawa miejscowego.
5. Formularz z uwagami składa się w formie pisemnej w Biurze Obsługi Rady Miejskiej.
6. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
nazwa i adres, dane rejestrowe, imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania organizacji.
7. Organizacja lub podmiot są zobowiązane wraz z wniesieniem formularza, o którym
mowa w ust 3, wskazać postanowienie statutu, z którego wynika, iż działalność statutowa
organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu aktu prawa miejscowego.
8. Opinie i uwagi niezawierające danych, o których mowa w § 3 ust 7 lub złożone po
terminie, o którym mowa w § 3 ust 3 nie zostaną uwzględnione w toku procedury
legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.
9. Uwagi zgłaszane w trybie określonym w § 3 nie są wiążące dla organów Gminy.
§ 4.
Postanowienia końcowe
1. Nieprzedstawienie opinii w terminie i trybie wskazanym w niniejszym regulaminie jest
równoznaczne z rezygnacją z prawa do jej wyrażenia.
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2. Konsultacje opisane w regulaminie nie naruszają postanowień innych trybów konsultacji
wynikających z odrębnych przepisów.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 514/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21
października 2010 r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z 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.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego zobligowany został do określenia w drodze uchwały
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących ich działalności stanowi jedną z form współpracy organów
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
Uchwała ta znajdzie między innymi zastosowanie do konsultacji projektu uchwały
o rocznym programie współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2011.
Celem uchwały jest sformułowanie przejrzystych zasad oraz form konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustęp 3 ustawy,
które umożliwią mieszkańcom szeroki dostęp oraz wpływ na kształtowanie aktów prawa
miejscowego.
Projekt niniejszej uchwały został przygotowany w celu wypełnienia przez Radę Miejską
ustawowego obowiązku wynikającego z zapisów ustawy o pożytku publicznym i o
wolontariacie.
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Załączniki binarne
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
do Uchwały Nr 514/10
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 października 2010 r.
Formularz konsultacji
Zalacznik1.doc

