
Uchwala Nr 1111 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia22 czerwca 2017 r. 

w sprawie szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i in
nymi uprawnionymi podmiotami 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 gmin
nym (Dz.U.2016.446) oraz art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt
ku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczą
cych działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „konsultacjami". 

2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w 
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działałności pożytku pubłicznego i o wo-
łontariacie, zwane dałej „organizacjami". 

§ 2 

1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są: 
1) Projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statuto

wej organizacji pozarządowych; 
2) Projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi; 
3) Inne akty prawne ważne z punktu widzenia społecznego. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, wskazanych w §1 
ust.2, w odniesieniu do projektów aktów będących przedmiotem konsultacji. 

§ 3 

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy 
Mińsk Mazowiecki, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego. 

§ 4 

1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki w 
drodze zarządzenia. 

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać: 
1) Przedmiot i cel konsultacji; 
2) Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który nie może być krótszy niż 14 dni; 
3) Formę konsultacji. 



§ 5 

Informację o konsultacjach oraz terminie ich przeprowadzenia zamieszcza się w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 6 

1. Konsułtacje przeprowadza się w następujących formach: 
1) Otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych; 
2) Ankiet skierowanych do organizacji pozarządowych. 

2. Wyboru formy konsultacji w zależności od przedmiotu konsultacji dokonuje Wójt Gminy 
Mińsk Mazowiecki. 

3. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji 
oraz ich wynik, którą dołącza się do projektu uchwały w cełu przedłożeiua pod obrady 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

4. Informację o wynikach konsułtacji podaje się niezwłocznie po jej sporządzeniu do pu
blicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 7 

Konsułtacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. 

§ 8 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 





UZASADNIENIE 
PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach doty
czących działalności statutowej tych organizacji 

Art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wo
lontariacie (Dz.U.2016.1817) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialne
go obowiązek 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 
ich działalności statutowej. 
Zgodnie z zapisem art.Sa ust. 1 w/w ustawy, konsultacji w taki sam sposób jak akty prawa 
miejscowego, podlega również roezny program współpracy Gminy Mińsk Mazowiecki z or
ganizacjami pozarządowymi. 
Przedstawiony projekt uchwały, zgodnie z art.5 ust.5 ustawy, formułuje generalne zasady 
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmio
tami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy, w dziedzinach dotyczących ich działalności statu
towej, w tym zwłaszcza charakter oraz szczegółowy sposób przeprowadzenia tychże konsul
tacji. 
Niniejszy projekt uchwały jest nie tylko spełnieniem ustawowego obowiązku, lecz także wy
razem kształtowania partnerskiej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. 


