
Uchwżla Nr V/28l201l
RadY Mieiski€j ł Kaluszynic

z dnia 30 marca 2011r'

rv sprawie określenia szcz€gółowego sposobu konsultowania
zorganizacjami pozarządort'yni i podmiotami wymicnionymi w art.3 ust'

3 uslarvy z dnia 24 kwi€tnia 2003 r. o dzialalDości połtku publiĆzncgo i o

łolonhriacie, projektó\t aktów prawł miejscorvcgo w dziedŻinach
dotyczą.ych dżalalności statulowcj tych orgżnizacji

Na lodśawie ań'l8 ust' 2pkt l5 us1asf zdnia 8nrarca l990 roku

o sanolządzie gninnym (Dz. U' z200l r.Nr I42. poz']]59l z późn' zfr') 06:l
art' 5 us!. 5 usta$f zdnia 24 ks'letnia 200] roku o dzia]alności pożylku

publ|c7lego:o $o'onlała.:e' {'j D/' U'l''0l0t' Nr:łl' Po' '16 
'RadaMie]śka W Kału\Ż\!te uchqal€. co na5tępuie:

sl
okeśla się szczegółowy Śposób konsultowania

pozarządo\łymi i podmiotami wymienionymi w ar!. 3 ust' 3 usta\łf z dnia 2Żl

i*;"tn;u zool L' o a'iułut"ości pożylku publicznego i o wo]ontaliacie lub z radą

działahości pożylku publicznego, plojĆktów aktów prawa niejsco$'ego
t! dziedzinach dotyczącyĆh działalności slalutowcj bJ'ch organizacji' stanosialy
,ałącznik do lińiejszej uchwały'

s2
wykonanje uchwały powierŻa się Bumistrzowi KałusŻyna.

s3
Uchwała wchod' wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszsia
w Dziemiku UrzędosTm wojewódzllva Mazowieckicgo.

Rady Miejskięj
,(ł' ,, ,.. .''

Es? Warda Standziak



7ńlłQnik
do uchrvnty Nr V28l2011
lt dy MicjŚkićj s x!łuŚzynić
.dńji30n!.ca 20l ] i

sŻ.żególNry Śnośób konśullÓtrni' z orgmiŻNcjłńi pozżżłdowrhi i podniol'mj
symi.nio.ymirv !1L3 usr.3 ustlsy 7 dnii 24 kNiclnin 2003 i o dzialalności pn:łtku
publi0znego i o łolont'rja.ie' hb 2 r.d4 dzi'lżlności poźyrku Pubti.2nćgo projokfós'

{któn PrNn ni.jscorvcgo $ dzi.dzinach dot}czących dzinlilności stnruroN.j
Ęch organizacji

Ś]

] Kon lltacje p'eprcNad7a się plzed tTiesie.ienr projckN lklu l]m\a oriejscoilegl) pod
ob8dt Rldy Miejskiej r KalusT.vniD.

2. Pmdmiotem kon ltacjis{
l) ploFkt) ak(ów pn\a n1i.ńco\c-go w dzicdzinaĆh dolyczących dŻialallości

slonllo$'ci ol_qanizrcji poauądov}ch i podńiol&v' o lilóĄ'ch jnoM $ ań. j ust'
] utalvt o dzialal.ości pożIku publicznego i o Wolontariacic. 

^an].h 
dalc

olgfu nacjani poażądo$!'ni.
2) prcicko' rccŻnych llb s'ielolelnich prognmórv sspólprac) cnri]r) 1

o r_g.nizacj anr i pozlządo{ lmi.j. w konsulbcjach u.ŻeŚnicŻą oĘanizacie pozządową podmiotyrłfmjenione \ ań ]
ust' ] usa$} o d7ia!a].ościpoż|lru publiczuegoio Wolonldiaoie plowddŻące
dŹialalność śalu lową na tcrenie ninsta i gnrnry &]uszyn oraz l ada dzillll D ośc i poz! ku
nublicznego od Ćhrvili jej po"olania'

lt. szczególow} Śposób i formJ pŹcprorvldzani! konsullacji

.r2

l. Decy7ję {' spn*'jc pt7.prowadzenia kofu llcj] Ilodc n ic BuńńtŻ Kalus7yńa
w lomh zaŹ.i]]zcnia. o|reślając \'nim:

I ) p.zedmior konsullacji.
2) lfurnr ro2pocŻęcja i zakÓńczenia konsullac i'
]) fomę konsullaci]'
4) komórkę organi7acilą UŹędu NliĆjŚkiĆgo * Kll$4nio odpowiedŻialną z.

p'cpŃ tadŻe niĆ konsul(ac i i'
2' Konsullacje mogą być Pru epro"adŻone l' co Dajnniej jcdnej Ż podfurcb fonn i

]) zamieycŻenieplojekLu5kluprawanieiscowegowBiu]ctyniclnfomacii Puh]icz|ej lLb
na Śrcnie tdndo$€i Urzędu Miejskieeo waz z Żamjcs7.zeniem loijnuhz. do

2) podmie intbmńcji m bblicy ogloszeń Urzędn i\łiejskjego o możlj}ości zaNznlnia siq
Ż prcjekcn akfu pnm nricisrcltgo oń7 tr]cjs ' i leminie zllaszania usag'

]) otMńc spolkanie 2 pŹedŚawicielańi oreaniŻ,Ćji pozf4dowJĆh'



j' NieŻaleznic od łlbńnej funry konsullacji. na sl.onie jnlcnlet\vcjLj'ędu ŻaniesŻcana
rcstn omaĆjaoiĆhń7poc7ęciu.{kńrj \sk!a!}Fst p'.d'niolkonsuhac]i'lcmjn
rcŻpoczqcia i z'końcuenia oraz lmma konsuhac]j'

'l' w Pąvpfldku konŚuliacji lroqad7onvch $ ]!mie ol$ańvch spotkań inbmrację o ich
tozpocŻacju zmieszĆZasię \ leminie nie króśzym niz7dnipźcd iĆh ro7-locŻęcienr'

5 BumislrŻ po roŻlatzeniu opinii uŻ}st.nych \v lrałcie konsulla.Jj dokonnniu
ewenlualnyĆh znrian $' pĄckcic oknr będącego przednn'cń konsulldoji' ptz.dklada
RadŻie Miejskiej prciekt ałlu plaNa micjscowego

6' hfommję o łlnikach konsulbĆij Burfuńfz ŻamieŚzcŻa { iliulcqlie tn|fi|naĆij
Publicznej w ciąlu ]0 dni od jch 7akoliczcnia oraz Prz.dŚlwja ltad7jc MiejŚliiej \'
U7'śld 'i.1 L do rlolek'v J o'\. - Lfu r. 

' 
nold V $

lIl' Po\trnosicnil l'ońcon r

$l
l' KonsuLlacrc naią Ćha.lller opinioda\czy. ! ich rl)njkj ric są \iążą.c dla organól

- 2' KonsullaĆjĆ uznaje sję 7a lmżne lrez {'zBjędu n! ljczbę ucŻćŚ.iĆzaayĆh w niĆh
podniotóv. o klór}clr no\ a * ( l pliL j.

Rady Miejskiej

Eu'ź wan.]a srańd7ink


