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UCHWAŁA NR XIV/147/16
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2015.1515 j.t.) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 j.t. z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Sochaczew,
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sochaczewie,
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Sochaczew,
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sochaczewie,
5) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 j.t. z późn. zm.),
6) SRDPP – należy przez to rozumieć Sochaczewską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
7) Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.
§ 2. 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z Sochaczewską Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwany dalej „konsultacjami".
2. Konsultacje projektów prawa miejscowego, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się z SRDPP i
Organizacjami pozarządowymi.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii dotyczącej projektu aktu prawa miejscowego,
będącego przedmiotem konsultacji zgodnie z regulaminem SRDPP określonym odrębną uchwałą Rady oraz
ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji z Organizacjami pozarządowymi.
4. Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji, o których mowa w ust. 3, powinno określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
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4) formę konsultacji,
5) informację o komórce organizacyjnej Urzędu lub jednostce organizacyjnej Miasta odpowiedzialnej
za przeprowadzenie konsultacji.
5. Informacje o podejmowanych konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie
Informacji Publicznej w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty rozpoczęcia konsultacji.
6. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza innych sposobów informowania o konsultacjach.
7. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji może być zamieszczone w prasie
lokalnej.
§ 3. 1. Konsultacje, o których mowa w § 2, mogą być prowadzone z wykorzystaniem, co najmniej jednej z
niżej podanych form:
1) otwartego spotkania z SRDPP lub Organizacjami pozarządowymi,
2) pisemnej - poprzez zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego wraz formularzem zgłoszenia opinii
określonym przez Burmistrza na portalu www.konsultacje.sochaczew.pl
3) ankiet, wywiadów kwestionariuszy i innych technik badania opinii.
2. Z przebiegu konsultacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 sporządza się protokół, do którego załącza się
listę obecności uczestników spotkania.
3. Formę bądź formy konsultacji, w zależności od jej przedmiotu, określa Burmistrz w ogłoszeniu o
konsultacji.
4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt. 3 termin na
wyrażenie opinii wynosi 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
§ 4. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do
wyznaczonej przez Burmistrza komórki organizacyjnej Urzędu lub jednostki organizacyjnej Miasta,
odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji.
2. Komórka lub jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 sporządza zestawienie wszystkich uwag i
opinii zgłoszonych w toku konsultacji i przekazuje je Burmistrzowi wraz z propozycją stanowiska w tej
sprawie.
3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem
Burmistrza i uzasadnieniem w przypadku nieuwzględnienia uwag, zamieszcza się na stronie internetowej
Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
4. Wyniki konsultacji mogą być także prezentowane w trakcie otwartych spotkań.
5. Burmistrz przedstawia Radzie wyniki konsultacji w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa
w § 2 ust. 1.
§ 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach,
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w ustawie i niniejszej uchwale.
§ 6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Miasta.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8. Traci moc uchwała nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 października 2011 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sylwester Kaczmarek

