
UCHWAŁA NR XI/154/15
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r. 

poz. 1118 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
Uchwala:

§ 1. 1. Przyjąć zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej 

uchwały.

2. Traci moc uchwała nr LXXX/1170/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu określenia sposobów konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

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

Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek
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Załącznik do uchwały Nr XI/154/15

Rady Miasta Mysłowice

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Przedmiotem konsultacji mogą być również projekty aktów nie będących aktami prawa miejscowego, które 

mogą być przeprowadzone w sprawach ważnych dla miasta na wniosek Prezydenta Miasta.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza Prezydent Miasta lub upoważniona przez niego osoba ogłaszając ich 

rozpoczęcie na stronie internetowej Urzędu Miasta poświęconej konsultacjom społecznym, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice oraz na co najmniej jednym portalu społecznościowym.

2. Prezydent Miasta lub upoważniona przez niego osoba może dodatkowo podać do wiadomości publicznej 

informację o rozpoczęciu konsultacji w sposób inny niż wskazany w ust. 1.

3. Prezydent Miasta otwiera konsultacje poprzez ogłoszenie. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji 

powinno w szczególności określać:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) formy konsultacji,

4) termin przeprowadzenia konsultacji,

5) nazwę komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub miejskiej jednostki organizacyjnej wyznaczonej 

do przeprowadzenia konsultacji.

§ 3. 1. Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty:

1) Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej powołania,

2) organizacje pozarządowe,

3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.
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§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 3, w co najmniej 

jednej z następujących form:

1) spotkania umożliwiającego wyrażenie opinii i propozycji, w tym przy udziale ekspertów zewnętrznych, jeżeli 

zdiagnozowano taką potrzebę,

2) zbierania opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną z możliwością wykorzystania formularza 

konsultacyjnego,

3) poprzez punkt konsultacyjny.

2. Konsultacje trwają co najmniej 14 dni.

3. Nieprzedstawienie stanowiska lub opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 5. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu, który je przeprowadza.

§ 6. 1. Z przeprowadzanych konsultacji sporządzany jest raport zawierający informacje o ich przebiegu i wyniki.

2. Dopuszcza się przygotowanie stanowiska zbiorczego do 2 lub więcej opinii lub propozycji dotyczących tego 

samego aspektu podlegającemu konsultacji.

3. Raport, o którym mowa w ust 1. podlega opublikowaniu:

1) na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice,

3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice.

4. Publikacja raportu winna nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

5. W uzasadnionych przypadkach termin publikacji raportu z konsultacji społecznych, o jakim mowa 

w ust. 1, może ulec wydłużeniu; konieczne jest wtedy podanie uzasadnienia i określenie terminu publikacji.

§ 7. Ocena realizacji konsultacji z organizacjami pozarządowymi odbywa się corocznie przy okazji 

sporządzania „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy samorządu miasta Mysłowice i organizacji 

pozarządowych”.
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