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UCHWAŁA NR XCI/1616/10
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 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. 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 i 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 
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Miejska w Łodzi 

uchwala, co następuje: 
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łodzi 

Tomasz KACPRZAK
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Załącznik do Uchwały Nr XCI/1616/10

Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 7 lipca 2010 r.

Regulamin konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

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

§ 1. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi. 

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2, 
w sprawie poddanej konsultacji. 

§ 4. 1. Konsultacje ogłasza Prezydent Miasta Łodzi. 

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno w szczególności określać: 

1)przedmiot konsultacji; 

2)datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

3)formy konsultacji; 

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi, 
w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji. 

4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej. 

§ 5. 1. Konsultacje przeprowadza się w przynajmniej jednej z niżej podanych form: 

1)protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością 
składania opinii i uwag; 

2)forum dyskusyjnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi; 

3)przyjmowania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze 
strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi; 

4)w inny dostępny sposób, w szczególności w formie elektronicznej. 

2. Konsultacje przeprowadzane z organizacjami pozarządowymi odbywają się w terminie nie 
krótszym niż 14 dni od daty ich rozpoczęcia. 

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

2. Wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie spotkań, w szczególności 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

3. Wyniki konsultacji Prezydent Miasta Łodzi przedstawia Radzie Miejskiej w Łodzi, w uzasadnieniu 
do projektów aktów, o których mowa w § 1. 

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

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Łodzi. 


