UCHWAŁA NR L/1440/2013
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.1) ) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z Warszawską Radą
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Przepisów uchwały nie stosuje się do projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego konsultowanych w
trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
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§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
platformie konsultacyjnej - rozumie się przez to Warszawską Platformę Konsultacji
Społecznych zamieszczoną pod adresem www.konsultacje.um.warszawa.pl;
Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta m.st. Warszawy;
projekcie – rozumie się przez to projekt aktu prawa miejscowego konsultowany na
podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
stronie Miasta - rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem
www.ngo.um.warszawa.pl;
Warszawskiej Radzie Pożytku - rozumie się przez to Warszawską Radę Działalności
Pożytku Publicznego, utworzoną zgodnie z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
wnioskodawcy - rozumie się przez to organ albo grupę osób, o których mowa w § 29
ust. 2 Statutu m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały nr XXII/743/2008 z
dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 23, poz. 875 i Nr 141, poz. 4977).

§ 3. 1. Projekt Prezydenta konsultuje się przed jego skierowaniem do Rady m.st.
Warszawy, a projekt innego wnioskodawcy - po jego wpłynięciu do Rady m.st. Warszawy.
2. Projekt konsultuje się zgodnie z ustalonym harmonogramem konsultacji.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr
149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

§ 4. 1. Projekt konsultuje z organizacjami Prezydent.
2. Projekt może być konsultowany z organizacjami pisemnie lub ustnie.
3. Konsultacje pisemne polegają na przekazaniu, wypełnionego przez osobę lub osoby
uprawnione do reprezentowania organizacji, formularza zawierającego opinię do projektu.
4. Konsultacje ustne polegają na przedstawieniu opinii do projektu przez
upoważnionych przedstawicieli organizacji podczas otwartego, bezpośredniego spotkania,
zwanego dalej ”spotkaniem konsultacyjnym”.
5. Wzór formularza, o którym mowa ust. 3, stanowi załącznik do uchwały.
§ 5. 1. Rozpoczęcie konsultacji z organizacjami ogłasza się na stronie Miasta oraz na
platformie konsultacyjnej. Informacja o rozpoczęciu konsultacji może być podana do
publicznej wiadomości również w inny sposób.
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
1) treść projektu z jego uzasadnieniem oraz załączonymi dokumentami albo wskazanie
miejsca ich publikacji;
2) termin, do którego organizacje mogą przedstawiać swoje opinie na piśmie lub termin i
miejsce spotkania konsultacyjnego;
3) formularz konsultacji projektu albo informację o miejscu, z którego można go pobrać,
oraz informację o sposobie przekazania wypełnionego formularza – w przypadku
konsultacji pisemnych;
4) uzasadnienie skrócenia terminu do przedstawienia opinii na piśmie.
3. Termin do przedstawienia opinii na piśmie nie może być krótszy niż 21 dni od dnia
ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji, z tym że w uzasadnionych przypadkach termin ten może
być skrócony.
4. Spotkanie konsultacyjne przeprowadza się nie wcześniej niż 7. dnia po ogłoszeniu
rozpoczęcia konsultacji.
§ 6. 1. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu, niezwłocznie po upływie terminu do
przedstawienia opinii organizacji na piśmie albo po spotkaniu konsultacyjnym, sporządza się
zestawienie uwag oraz tworzy się zespół roboczy. Zestawienie publikuje się na platformie
konsultacyjnej i na stronie Miasta.
2. W skład zespołu roboczego wchodzą przedstawiciele Prezydenta, przedstawiciel
wnioskodawcy oraz co najmniej jeden przedstawiciel organizacji. Ponadto w pracach zespołu
roboczego mogą brać udział przedstawiciele Warszawskiej Rady Pożytku.
3. Do prac w zespole roboczym mogą być zaproszeni eksperci z dziedziny obejmującej
przedmiot konsultowanego projektu.
4. Zespół roboczy analizuje zgłoszone uwagi do projektu oraz rekomenduje ich
przyjęcie albo odrzucenie.
5. Organizacje, które zgłosiły uwagi do projektu, informuje się pisemnie o przyjęciu
bądź odrzuceniu zgłoszonych przez nie uwag. Informacja zawiera uzasadnienie przyjęcia albo
odrzucenia poszczególnych uwag.
§ 7. 1. Z konsultacji sporządza się sprawozdanie zawierające w szczególności:
1) informację o liczbie organizacji biorących udział w konsultacjach;
2) wykaz zgłoszonych uwag;
3) uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się na stronie Miasta oraz na
platformie konsultacyjnej.

§ 8. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę organizacji biorących w nich udział.
§ 9. 1. Projekt konsultuje się z Warszawską Radą Pożytku po przeprowadzeniu
konsultacji z organizacjami.
2. Warszawska Rada Pożytku przedstawia opinię do projektu w terminie 14 dni od dnia
jego otrzymania.
3. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, oznacza rezygnację z
prawa do jej przedstawienia.
§ 10. Wyniki konsultacji nie są wiążące.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 12. Do konsultacji rozpoczętych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się
przepisy dotychczasowe.
§ 13. Traci moc uchwała nr LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9
września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz.
Woj. Maz. Nr 209, poz. 6634).
§ 14. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca
Rady m. st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

