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UCHWAŁA NR 258/XLVIII/10
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 21 października 2010 r.

w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji” stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drobinie 

Maciej Klekowicki
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien w drodze 
uchwały określić w jaki sposób będą odbywać się konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Konsultowanie 
z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących wykonywania zadań publicznych określonych 
w art. 4 w/w ustawy stanowi jedną z form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi. Uchwała ta da możliwość konsultacji projektów uchwał dotyczących programów współpracy 
Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 
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Załącznik do Uchwały Nr 258/XLVIII/10

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 21 października 2010 r.

Regulamin sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

§ 1. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta i Gminy 
Drobin w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania ich 
opinii. 

§ 3. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form: 

1) zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin, 

2) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej www.drobin.pl w zakładce „Stowarzyszenia”, 

3) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, 

4) przedstawienie projektu uchwały w czasie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych. 

§ 4. Termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe w formie pisemnej, na formularzu konsultacji 
przedstawionym poniżej - nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia projektu. 

 
L.p. Zapis w projekcie uchwały Proponowana zmiana Uzasadnienie

 
Podmiot zgłaszający propozycję - adres Data Imię i nazwisko osoby do kantaktu; Nr telefonu

§ 5. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgłaszane w czasie konsultacji kierowane są do właściwego 
referatu Urzędu Miasta i Gminy Drobin lub jednostki organizacyjnej w zależności od przedmiotu konsultacji. 

2. Właściwy referat Urzędu Miasta i Gminy Drobin lub jednostka organizacyjna rozpatruje opinie i uwagi 
a następnie propozycje przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin. 

3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół. 

4. Wyniki konsultacji zamieszczane są na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.drobin.pl 
w zakładce „Stowarzyszenia” i w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia konsultacji. 

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji i podmiotów biorących w nich udział. 

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta i Gminy Drobin i mają charakter opiniodawczy. 


