
 

 

Uchwała Nr XLVIII/387/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 1 czerwca 2010 roku 

 
w sprawie określenia szczegółowego 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  

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 5 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Karczewie 

          mgr Danuta Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Załącznik do  

         Uchwały  Nr XLVIII/387/2010 

         Rady Miejskiej w Karczewie 

         z dnia 1 czerwca 2010 roku 

 

Szczegółowy sposób  konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz 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 

przeprowadza się w oparciu o zasady: 

 a) pomocniczości 

 b) partnerstwa 

 c) suwerenności 

 d) efektywności 

 e) uczciwej konkurencji 

 f) jawności. 

2. Konsultacje przeprowadza się w przypadku skierowania pod obrady Rady Miejskiej  

w Karczewie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji pozarządowych. 

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt. 1 

o poddanej konsultacji sprawie. 

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

II Szczegółowy sposób i formy konsultacji 

1. Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Burmistrza Karczewa. 

2. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji na zasadach określonych  

w uchwale podejmuje Burmistrz Karczewa. 

3. Burmistrz Karczewa określa w szczególności: 

 a) przedmiot konsultacji 

 b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 

 c) formę konsultacji. 

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Karczew 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie mające wpisaną w działalności statutowej daną 

dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje. 

5. Konsultacje mogą mieć formę: 

 a) bezpośrednich spotkań 

 b) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii 

 c) ankiet 

 d) zamieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronach BIP i zgłaszania do nich 

uwag. 

6. Informację o podejmowanych konsultacjach Burmistrz Karczewa publikuje na stronie 



internetowej Karczewa. Informacja taka może być również opublikowana w prasie o zasięgu 

lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie Gminy Karczew. 

7. Pisemną informację o podejmowanych konsultacjach, w formie bezpośrednich spotkań, 

Burmistrz Karczewa wysyła na 14 dni przed wyznaczoną datą spotkania, listem poleconym 

lub pocztą elektroniczną zainteresowanym organizacjom pozarządowym i podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wysyłana informacja powinna określać cel podejmowanych konsultacji. 

8. W przypadku przeprowadzenia bezpośrednich spotkań sporządzany jest protokół 

zawierający temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do 

protokołu dołącza się listę obecności. 

 

III Postanowienia końcowe 

1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z  

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w/w ustawy, projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie w/w uchwały. 


