
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6347/2023 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 16 marca 2023 roku 

 

 

Uchwała Nr ………./………./23 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia ……………………… 2023 roku 

 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  

z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze działalności pożytku publicznego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje: 

 
§ 1. 

 
Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 

1327) , zwanej dalej Ustawą, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 
§ 2. 

 
Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

zgodnie z unormowaniami niniejszej uchwały jest obligatoryjne. 

 

§ 3. 
 

Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji - zwane dalej konsultacjami - przeprowadza się w celu poznania stanowisk tych 

podmiotów w konsultowanej sprawie - a w szczególności opinii, uwag i wniosków. 

 



 

  

§ 4. 
 

1. W konsultacjach mogą brać udział w zakresie swojej działalności statutowej: 

1) Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego lub 

2) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, działające 

na terenie województwa wielkopolskiego. 

2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział jeżeli 

zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w uchwale. 

4. Nieprzedłożenie przez podmioty, o których mowa w ust. 1 stanowisk w terminie wskazanym 

zgodnie z § 6 pkt 3 uchwały, oznacza rezygnację z prawa do wyrażenia stanowiska do projektu 

aktu prawa miejscowego w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

§ 5. 
 

Wszelkie zadania związane z przeprowadzeniem poszczególnych etapów procesu konsultacji 

wykonuje właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu lub wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna. 

 
§ 6. 

 
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przeprowadzeniu konsultacji projektu aktu prawa 

miejscowego powinna określać: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) wskazanie, czy konsultacje będą przeprowadzone z jednym albo z obydwoma rodzajami 

podmiotów wymienionych w § 4 ust. 1, 

3) termin konsultacji, 

4) formy konsultacji, 

5) sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji, 

6) inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji. 

 
§ 7. 

 

1. Informację o przeprowadzaniu konsultacji zamieszcza się w szczególności: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 

2) na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego lub jednostki 

organizacyjnej, 



 

  

3) w inny sposób, o ile wymaga tego forma konsultacji. 

2. Okres prowadzenia konsultacji rozpoczyna się w terminie określonym w uchwale, o której mowa  

w § 6 i trwa: 

1) co najmniej 14 dni od doręczenia w przypadku konsultacji z udziałem Wielkopolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, z wyłączeniem sytuacji o których mowa w art.41a ust. 3 

Ustawy, 

2) co najmniej 7 dni w przypadku konsultacji z podmiotami określonymi w § 4 ust. 1 pkt. 2. 

 

§ 8. 
 

Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: 

1) konsultacje pisemne, 

2) konferencje, w tym organizowane poprzez środki komunikacji audiowizualnej, 

3) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

4) przyjmowanie uwag za pośrednictwem stron internetowych województwa wielkopolskiego 

lub portalu „Wielkopolskie wici”, 

5) przyjmowanie uwag w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, 

6) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego. 

 

§ 9. 
 

1. Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazania wraz ze zgłaszanym 

stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe swojej organizacji,  

a także wskazania informacji dotyczących tego podmiotu, takich jak adres, telefon, e-mail, lub 

inna forma kontaktu zwrotnego. 

2. Stanowiska anonimowe lub niezawierające informacji, o których mowa w ust. 1, nie będą 

rozpatrywane. 

 
§ 10. 

 
1. Po zakończeniu konsultacji sporządza się zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk  

i przedkłada je do rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wraz z uzasadnioną 

propozycją ustosunkowania się do zgłoszonych stanowisk. 

 

 



 

  

2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozpatruje stanowiska zgłoszone podczas konsultacji  

i uwzględnia je w projekcie aktu prawa miejscowego albo nie uwzględnia, a następnie kieruje 

przyjęty projekt aktu prawa miejscowego na posiedzenie właściwej Komisji Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego, wraz z uzasadnieniem swoich decyzji oraz informacją 

zawierającą zestawienie, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku braku zgłoszenia w trakcie konsultacji w wyznaczonym terminie stanowisk 

podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały, Zarząd Województwa Wielkopolskiego kieruje 

projekt aktu prawa miejscowego na posiedzenie właściwej Komisji Sejmiku wraz z informacją  

o braku zgłoszeń stanowisk. 

4. W stosunku do projektów aktów prawa miejscowego, do których zostały wniesione poprawki  

w trybie ust. 2 nie przeprowadza się ponownych konsultacji. 

 
§ 11. 

 
1. Informację o wynikach konsultacji publikuje się w miejscach określonych w § 7 ust. 1 , nie później 

niż w ciągu 30 dni od ich zakończenia. 

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych stanowisk, o których mowa w § 10 ust.1. 

 
§ 12. 

 
Po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Sejmiku Województwa Wielkopolskiego projekt aktu 

prawa miejscowego kierowany jest na sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 13. 

 
Traci moc Uchwała Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  

z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

 
§ 14. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 



 

  

 

Uzasadnienie do uchwały Nr ………./………./23 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia ……………………… 2023 roku 

 

 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  

z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze działalności pożytku publicznego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5 ust. 5 

nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Zawarte w uchwale uregulowania prawne dotyczące konsultacji projektów aktów prawa 

miejscowego, szczegółowo określają sposób realizacji zasady wyrażonej w art. 5 ust. 5 cyt. wyżej 

Ustawy. 

Przedmiotowe konsultacje obligatoryjnie muszą zostać przeprowadzone również w przypadku 

uchwalania rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy (stanowi o tym art. 5a ust. 1 Ustawy). 

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 


