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UCHWAŁA NR LII/76/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi 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 o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) , oraz 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 późn. zm.) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin określenia zasad i trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Bogusław Ciok
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Uzasadnienie

W dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 5 ust. 5 znowelizowanej ustawy organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego zobligowany został 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 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności stanowi jedną z form współpracy organów 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Celem uchwały jest sformułowanie przejrzystych zasad 
oraz form konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami wymienionymi w art. 3 ustęp 3 ustawy, 
które umożliwią mieszkańcom szeroki dostęp oraz wpływ na kształtowanie aktów prawa miejscowego. Uchwała ta 
znajdzie między innymi zastosowanie do konsultacji projektu uchwały o nowym programie współpracy Miasta 
Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2011 oraz na lata następne. 


