
Uchwała Nr 160/11 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 24 pa ździernika 2011 roku 
 
 
zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów  
prawa miejscowego z Mazowieck ą Radą Działalno ści Po Ŝytku Publicznego oraz 
organizacjami pozarz ądowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach 
dotycz ących działalno ści statutowej tych organizacji 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1) oraz art. 5 ust. 5 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654  
i Nr 149, poz. 887) – uchwala się, co następuje:  
 

 
§ 1. 

 
W uchwale Nr 176/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada  
2010 r. w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  
z Mazowiecką Radą Działalności PoŜytku Publicznego oraz organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 210, poz. 6742) wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) Po § 1 dodaje się § 1 a w brzmieniu: 
 
„§ 1a. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Mazowieckiego do przedstawienia 
Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdania z realizacji Rocznego 
programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, za dany rok 
- zawierającego roczne podsumowanie przeprowadzonych konsultacji projektów 
aktów prawa  miejscowego  - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.”; 
 
2) „Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką 
Radą Działalności PoŜytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, 
stanowiący załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759,  
z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 216, poz. 1370  
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz  
z 2011 r. 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887. 
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§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 
 

Zgodnie z 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.), organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób 
konsultowania z radami działalności poŜytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

PowyŜsza dyspozycja ustawowa została wypełniona przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 176/10 z dnia 8 listopada 2010 r.  
w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  
z Mazowiecką Radą Działalności PoŜytku Publicznego oraz organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. 

W chwili podejmowania przez Sejmik wymienionej uchwały Mazowiecka Rada 
Działalności PoŜytku Publicznego (MRDPP) nie została powołana. W momencie 
powołania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Mazowieckiej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego w dniu 27 grudnia 2010 r. przepisy § 2 Regulaminu 
konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały sejmiku uzaleŜniające sposób 
przeprowadzenia konsultacji od powołania MRDPP stały się bezprzedmiotowe.  
W związku z tym niezbędne jest dostosowanie Regulaminu konsultacji, 
stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku do stanu faktycznego. 

Ponadto, zdaniem MRDPP, aktualne zapisy Regulaminu konsultowania 
projektów aktów prawa miejscowego znacznie przedłuŜają i utrudniają proces 
konsultacji opisany w Regulaminie. W związku z tym proponuje się przeprowadzenie 
procedury konsultacyjnej zanim zostanie on skierowany pod obrady Sejmiku. 
Dodatkowo skraca się minimalny termin na wyraŜenie opinii o projekcie aktu prawa 
miejscowego z 30 na 7 dni w przypadku konsultacji z MRDPP i 14 dni w przypadku 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi. 

Projekt został skonsultowany z Mazowiecką Radą Działalności PoŜytku 
Publicznego.  

 


