
     Uchwała Nr XLII/482/10 
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 

z dnia 29 czerwca 2010r. 
 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego w Stargardzie Szczecińskim lub organizacjami pozarządowymi                            
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                      
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego.  
 
 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146) uchwala się, co 
następuje: 
 
 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), 
2) Radzie – należy przez to rozumieć Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego  

w Stargardzie Szczecińskim, 
3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe 

 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 
4) konsultacjach – należy przez to rozumieć konsultacje z Radą lub organizacjami 

pozarządowymi. 
 

§ 2. Konsultacjom podlegają projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych. 
 

§ 3.1.W przypadku powołania Rady projekty aktów, o których mowa w § 2, podlegają 
konsultacjom wyłącznie z Radą, chyba że charakter aktu uzasadnia przeprowadzenie 
konsultacji z szerszym gronem organizacji pozarządowych.  

2. Termin wyrażenia stanowiska w ramach konsultacji wynosi 7 dni od dnia 
doręczenia projektu aktu. 

3. Nieprzedstawienie stanowiska w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jego 
wyrażenia. 

 
§ 4.1. W przypadku niepowołania Rady, konsultacje z organizacjami pozarządowymi 

mogą być przeprowadzone w szczególności w co najmniej jednej z podanych form:  
1) zorganizowania otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi, 
2) zamieszczania konsultowanych projektów aktów na miejskiej stronie internetowej                       

– www.stargard.pl, 
3) rozsyłania bezpośrednio do organizacji pozarządowych ankiet w formie papierowej lub 

elektronicznej, 
4) zamieszczania konsultowanych projektów aktów w lokalnych mediach. 



2. Wyboru formy konsultacji dokonują podmioty posiadające inicjatywę 
uchwałodawczą, o których mowa w § 9 ust. 1 Statutu Miasta Stargardu Szczecińskiego, 
zgłaszające projekt aktu do konsultacji. 
 
 § 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla 
podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 2. 

 
§ 6. 1. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na 

miejskiej stronie internetowej. 
2. Istnieje możliwość publikacji wyników konsultacji w prasie lokalnej. 

 
§ 7. Wyniki konsultacji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

miejskiej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim, nie później niż 
w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.  
 

§ 8. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji 
pozarządowych biorących w nich udział. 

 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński. 
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

W marcu 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), która  
w art. 5 ust. 5 zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do 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 
ww. ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej podmiotów III sektora.  
 

Mając na względzie powyższe uregulowania proponuje się przyjęcie, określonych  
w projekcie niniejszej uchwały, zasad przeprowadzania przedmiotowych konsultacji.  

Jako podstawową zasadę proponuje się przyjęcie konsultowania aktów prawnych  
z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, jeżeli taka zostanie powołana. 
W przypadku braku Rady konsultacje będą prowadzone ze wszystkimi organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie Stargardu Szczecińskiego.  
  

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


