
UCHWALA NR LIIII391110
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

w sprawie okreslania szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz~dowymi i podmiotami
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0

wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotycz~cych ich dzialalnosci statutowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie gminnym ( Oz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220,Nr 62, poz 558,Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271; Nr 214; poz.1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162; poz. 1568, z 2004 r. Nr 102;poz. 1055 i Nr 116; poz.1203, z 2005, Nr 172 poz.
1441 i Nr. 175; poz. 1457, z 2006 r. Nr 17; poz128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr. 48; poz. 327, Nr 138, poz.974
i Nr 173; poz. 1218, z 2008; Nr. 180; poz.llil i Nr. 223; poz. 1458, z 2009 r; Nr 52; poz. 420 i Nr 157; poz.1241,
z 2010 r., Nr 28; poz 142 i poz. 146 oraz Nr 106; poz. 675), oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie ( Oz. U. Nr. 96, poz. 873, z 2004, Nr 64; poz.593, Nr 116;
poz. 1203 i Nr. 210; poz. 2135, z 2005 r., Nr. 155; poz. 1298, Nr 169; poz. 1420, Nr175; poz. 1462 i Nr 249; poz.
2104, z 2006 r., Nr 94; poz.651, z 2008, r 209; poz.1316, z 2009, Nr 19; poz. 100; Nr 22; poz. 120 i Nr 157;
poz.1421, z 2010 r, Nr 28; poz.146 i Nr 127; poz. 857) Rada Miasta w Rawie Mazowieckiej uchwala, co
nastl(:puje:

§ 1.Ustala sil(: szczeg610wy spos6b konsultowania z organizacjami pozarz'ldowymi i podmiotami
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0
wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz'lcych dzialalnosci statutowej tych
organizacji, okreslony w za1'lczniku do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sil(:Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Wojew6dzkim Ozienniku Urzl(:dowym
Wojew6dztwa L6dzkiego.



Za1'lcznik do Uchwaly Nr Llll/391/l0 Rady Miasta Rawa

Mazowiecka z dnia 27 paidziernika 2010 r. w sprawie

okreslenia szczeg61owego sposobu konsultowania

z organizacjarni pozarz'ldowyrni i podrniotarni wyrniennionyrni

wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci

pozytku publicznego i 0 wolontariacie projekt6w akt6w prawa

rniejscowego w dziedzinach dotycz'lcych ich dzialalnosci

statutowej

Szczegolowy sposob konsultowania z organizacjami pozarzlldowymi i podmiotami wymienionymi wart.
3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie projektow
aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczllcych ich dzialalnosci statutowej.

Rozdziall.
Postanowienia ogolne

§ 1. I. Konsultacje przeprowadza si~ w oparciu 0 zasady:

I) pornocniczosci,

2) partnerstwa,

3) suwerennosci,

4) efektywnosci,

5) uczciwej konkurencji,

6) jawnosci.

2. Konsultacje przeprowadza si~ przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Miasta
Rawa Mazowiecka.

3. Uprawnionyrni do udziaru w konsultacjach s'l organizacje pozarz'ldowe i podrnioty wyrnienione w art.3 ust.
3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, prowadz'lce dzialalnosc statutow'l na terenie Miasta
Rawa Mazowiecka, zwane dalej "organizacjarni".

4. Konsultacje przeprowadza si~ w celu uzyskania opinii organizacji na ternat projektu aktu prawa
miejscowego w dziedzinie dotycz'lcej dzialalnosci statutowej tych organizacji.

Rozdzial2.

Szczegolowy sposob i formy przeprowadzenia konsultacji

§ 2. I. Decyzj~ 0 przeprowadzeniu konsultacji podejrnuje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, kt6ry okresla:

I) przedrniot konsultacji,

2) termin rozpocz~cia i zakonczenia konsultacji,

3) form~ konsultacji,

4) korn6rk~ organizacyjn'l Urz~du Miasta w Rawie Mazowieckiej odpowiedzialn'l za przeprowadzenie
konsultacji.

2. Konsultacje rnog'l rniec form~ :

I) pisernn'l - poprzez przeslanie projektu aktu prawa rniejscowego do organizacji w celu uzyskania pisernnej
opinii na ternat projektu,



2) zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie intemetowej Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka i w
Biuletynie Informacji Publicznej, w celu uzyskania stosownej opinii organizacji na temat projektu droga
elektroniczna, na adres e-mail Miasta Rawa Mazowiecka,

3) bezposrednich spotkan z organizacjami, w celu uzyskania ich opinii na temat poddanego konsultacjom projektu
aktu prawa miejscowego.

3. W przypadku konsultacji, 0 kt6rych mowa w ust. 2 pkt. I i 2 termin wyznaczony do wyrazania opinii przez
organizacje nie moze bye kr6tszy niz 7 dni, liczqc odpowiednio: od dnia otrzymania przez organizacj~ projektu
prawa miejscowego, bqdi zamieszczenia tego projektu w spos6b okreslony w ust. 2 pkt. 2.

4. W przypadku konsultacji, 0 kt6rych mowa w ust. 2 pkt. 3 zawiadamia si~ organizacje, 0 terminie, miejscu
i przedmiocie spotkania co najmniej 7 dni przed wyznaczon<\. dat<\.spotkania. Ze spotkania sporz<\.dza si~ protok61
zawieraj<\.cy informacje 0 przedmiocie konsultacji, organizacjach kt6rych przedstawiciele bior<\. w udzial
w spotkaniu, przebiegu dyskusji oraz wyrazonych opiniach.

5. Wlasciwa kom6rka organizacyjna, 0 kt6rej mow a w § 2 ust. I pkt. 4 przekazuje Burmistrzowi Miasta
zestawienie zgloszonych opinii z przeprowadzonych konsultacji wraz ze zgloszonymi propozycjami zmian
w konsultowanym akcie prawnym.

6. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia okreslonego w ust. 5, wyniki konsultacji z uzasadnieniem
nieuwzgl~dnionych opinii, Burmistrz przedstawia Radzie Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze stosownym projektem
uchwaly.

Postanowienia koIicowe

§ 3. 1. Konsultacje maj<\.charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie s<\.wi<\.z<\.ce.

2. Konsultacje uznaje si~ za wazne bez wzgl~du na liczb~ uczestnicz<\.cych w nich organizacji.

3. Wyniki konsultacji zostan<\. opublikowane na stronie intemetowej Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie
Informacji Publicznej, nie p6iniej niz w ci<\.gu 14 dni licz<\.cod dnia ich zakonczenia.
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RADYMIASTf~~OWIECKA

Gra~a D~Jjska


