
Uchwała Nr 24/16 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów 
prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 i 1890) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  
z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.1)) – uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. 

W uchwale Nr 176/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada  
2010 r. w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  
z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 210, poz. 6742 oraz z 2011 r.  
Nr 206, poz.6174) § 1a otrzymuje następujące brzmienie: 
„§ 1a. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Mazowieckiego do przedstawiania 
Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdania z realizacji Rocznego 
programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za dany rok 
– zawierającego roczne podsumowanie przeprowadzonych konsultacji projektów 
aktów prawa miejscowego – nie później niż do dnia 31 maja każdego roku.”. 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 1138, 1146 oraz z 2015 r.  

poz. 1225, 1333, 1339 i 1777. 


