
UCHWAŁA NR 198/XLIII/2010 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 22 października 2010 roku 
 
 

w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności poŜytku 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 r. o samorządzie 
gminnym (t. j.. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 
873 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
  

§ 1. 
 

1. Konsultacje z radami działalności poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, projektów aktów 
prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
odbywają się poprzez umieszczenie projektów w/w aktów prawnych w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Podkowa Leśna oraz tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej na okres co najmniej 14 dni. 

 
 
2. Wraz z projektami, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się informację określającą: 

a. przedmiot konsultacji, 
b. sposób zgłaszania uwag i propozycji, 
c. termin, w jakim uwagi mogą być zgłaszane. 
 

3. Informację, o wynikach konsultacji, a w szczególności o sposobie i zakresie 
uwzględnienia zgłoszonych uwag, rozpowszechnia się równieŜ w sposób wskazany  
w ust. 1. 
 

4. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiąŜący. Konsultacje uwaŜa się 
za waŜne bez względu na ilość uczestniczących w nim organizacji.  
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Anna Łukasiewicz 

 
 


