UCHWAŁA NR LXII/519/2010
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu 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 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 20, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 18; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), w związku z 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, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, 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, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin 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",
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr LVII/484/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego
projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, w dziedzinach dotyczących działalności
statutowych organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.
Tomasz Kumek
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Załącznik do Uchwały Nr LXII/519/2010
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Regulamin 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.
§ 1. 1. Konsultacje 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, zwanymi dalej
„organizacjami pozarządowymi” przeprowadza się w sprawach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowych.
2. Konsultacje przeprowadza się na zasadach:
1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) suwerenności stron,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
3. Celem przeprowadzania konsultacji jest poznanie opinii w sprawach projektów dokumentów poddawanych
konsultacjom oraz stworzenie płaszczyzny wzajemnego informowania o planowanych działaniach statutowych
organizacji pozarządowych.
4. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem pod obrady Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
projektów aktów prawa miejscowego, o których mowa w § 1 ust. 1. Wyniki przeprowadzonych konsultacji przedkłada się
Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wraz z projektem aktu, którego dotyczyły.
2. Konsultacje przeprowadza:
1) Prezydent Miasta – w przypadku projektów aktów zgłaszanych z własnej inicjatywy,
2) Przewodniczący Rady Miejskiej – w przypadku projektów aktów zgłaszanych, zgodnie ze Statutem Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego, z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej, Komisji Rady Miejskiej, radnych lub co
najmniej 50 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego.
§ 3. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej, tablicy
ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formę konsultacji,
4) komórkę organizacyjną merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 4. 1. Konsultacje prowadza się w co najmniej jednej z podanych form:
1) protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego,
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2) przekazania projektu drogą listową,
3) forum dyskusyjnego z użyciem strony internetowej Urzędu Miasta,
4) przyjmowania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony
internetowej Urzędu Miasta,
5) w inny dostępny sposób, w szczególności w formie elektronicznej.
2. Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Prezydent Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego, a w przypadku określonym w § 2 ust. 2 pkt 2 Przewodniczący Rady Miejskiej.
3. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.
4. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z radą działalności pożytku publicznego, termin wyrażenia przez nią
opinii nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia jej projektu uchwały lub aktu prawa miejscowego.
Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z jej wyrażenia.
5. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.
§ 5. 1. Opinie i uwagi rady działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych, kierowane są do
wyznaczonej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego komórki organizacyjnej Urzędu Miasta w zależności
od przedmiotu konsultacji, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Wyznaczona przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego komórka organizacyjna Urzędu Miasta,
rozpatruje ww. opinie oraz uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Prezydentowi
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
3. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem właściwej
merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Miasta z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia,
zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
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