
UCHWAŁA NR XXIX/833/13
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania ze Szczecińską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 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 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1377, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, 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 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 
poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. 
poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i 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 2011 r. Nr 112, 
poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, 
poz. 1378), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się "Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych ze Szczecińską 
Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 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”, zwane dalej Zasadami, zgodnie 
z brzmieniem Załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/833/13 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych ze Szczecińską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 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 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania ze Szczecińską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych, 
o których mowa w § 1, w sprawie poddanej konsultacji. 

§ 3. Konsultacje przeprowadza się przed uchwaleniem przez Radę Miasta Szczecin aktu 
prawa miejscowego. 

§ 4. 1. Konsultacje ogłasza Prezydent Miasta Szczecin, zwany dalej Prezydentem. 

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać w szczególności: 

1) treść projektu aktu prawa miejscowego, będącego przedmiotem konsultacji; 

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

3) formę konsultacji; 

4) informację o właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialnej 
za prowadzenie konsultacji danego projektu aktu prawa miejscowego; 

3. Konsultacje przeprowadza Prezydent lub upoważniona przez niego osoba. 

4. Prezydent lub upoważniona przez niego osoba ogłasza rozpoczęcie konsultacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin. 

5. Prezydent lub upoważniona przez niego osoba może, oprócz ogłoszenia rozpoczęcia 
konsultacji, o którym mowa w ust. 4, podać do publicznej wiadomości informację 
o rozpoczęciu konsultacji w inny sposób niż wskazany w ust. 4. 

§ 5. 1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 

1) zebrania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy 
Miasto Szczecin; 

2) badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu aktu prawa 
miejscowego i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą formularza konsultacji projektu 
aktu prawa miejscowego; 
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3) warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, umożliwiających zdobycie 
wiedzy na temat konsultowanego aktu prawa miejscowego i wypracowanie propozycji 
jego treści, 

4) zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami organizacji pozarządowych; 

5) innych formach uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji. 

2. Konsultacje trwają co najmniej 14 dni od daty ich ogłoszenia, z tym że 
w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec zmianie. 

3. W przypadku konsultacji przeprowadzanych ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego, termin wyrażenia przez nią opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia jej projektu 
aktu prawa miejscowego. 

4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2 i 3, oznacza rezygnację 
z prawa do jej wyrażenia. 

5. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli 
zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale. 

§ 6. 1. Z przeprowadzonych konsultacji, sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 

1) liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach; 

2) wykaz zgłoszonych uwag i opinii; 

3) uzasadnienia odrzucenia zgłoszonych uwag i opinii. 

2. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Szczecin, odpowiedzialna za 
prowadzenie konsultacji danego projektu aktu prawa miejscowego, rozpatruje zgłoszone 
uwagi i opinie i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia 
Prezydentowi. 

3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i opinii, wraz ze 
stanowiskiem Prezydenta, z podaniem uzasadnienia w przypadku nieuwzględnienia uwag 
i opinii, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Szczecin, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. 

4. Wyniki konsultacji Prezydent przedstawia Radzie Miasta Szczecin, 
w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1. 

5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów 
Miasta Szczecin. 
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