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UCHWAŁA NR LIX/1613/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j.Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz. 1206; 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; Nr 223, poz. 1458; z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203; Nr 210 poz. 2135; 
z 2005 r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; 
z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 22, poz. 120; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 
146) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa zasady konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Marszałkowi Województwa Łódzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Sejmiku 

Marek Mazur
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Załącznik do Uchwały Nr LIX/1613/10

Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Zasady konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. 

§ 1. Przedmiotem konsultacji są: 

1) projekty aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi; 

2) roczny lub wieloletni projekt programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi; 

§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć: 

1) rada działalności pożytku publicznego; 

2) organizacje pozarządowe; 

3) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie; 

§ 3. Celem przeprowadzenia konsultacji jest uzyskanie opinii podmiotów wymienionych w § 2 o projektach 
aktów prawa miejscowego oraz o projektach rocznych lub wieloletnich programów współpracy określonych w § 1. 

§ 4. 1. Konsultacje ogłasza Zarząd Województwa Łódzkiego w formie uchwały. 

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno w szczególności zawierać: 

1) cel konsultacji; 

2) przedmiot konsultacji; 

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

4) formę konsultacji; 

5) zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji; 

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego a także w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej jednostki 
organizacyjnej województwa łódzkiego w zależności od przedmiotu konsultacji. Ogłoszenie może być 
zamieszczone także w prasie lokalnej. 

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w szczególności w następujących formach: 

1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (konferencje, narady, panele dyskusyjne); 

2) forum dyskusyjnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego lub jednostek organizacyjnych 
województwa łódzkiego; 

3) pisemnej, polegającej na wypełnieniu i podpisaniu formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego lub jednostki organizacyjnej województwa łódzkiego w zależności od przedmiotu 
konsultacji oraz przesłania go na wskazany adres; 

4) wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego lub jednostki 
organizacyjnej województwa łódzkiego i przesłania go drogą mailową na wskazany adres; 

5) w inny dostępny sposób, określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4; 
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2. W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się: 

1) z bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych – protokół, którego załącznikiem 
jest lista obecności; 

2) z pozostałych form konsultacji – informację zawierającą m.in. liczbę organizacji biorących udział w danej 
formie konsultacji; 

3. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konsultacji mogą zgłaszać uwagi, wnioski, 
opinie w trakcie trwania konsultacji, nie dłużej jednak niż do ich zakończenia. 

§ 6. 1. Opinie, uwagi i wnioski organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do 
komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego lub jednostek organizacyjnych województwa łódzkiego 
w zależności od przedmiotu konsultacji w celu ich rozpatrzenia. 

2. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z podaniem uzasadnienia 
w przypadku ich nieuwzględnienia zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego lub jednostek organizacyjnych województwa łódzkiego w zależności od przedmiotu 
konsultacji, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. 

3. Wyniki konsultacji są przedstawiane Sejmikowi Województwa Łódzkiego w uzasadnieniu do projektów 
aktów, o których mowa w § 1. 

4. Czynności związane z przeprowadzeniem konsultacji, które szczegółowo zostaną określone w ogłoszeniu 
o przeprowadzeniu konsultacji, wykonują komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego lub jednostki 
organizacyjne województwa łódzkiego w zależności od przedmiotu konsultacji. 

§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli 
zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Zasadach konsultacji. 

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu województwa. 


