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Mińsk Mazowiecki, 13 września 2021 r. 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta 

Mińsk Mazowiecki w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu współpracy Miasta 

Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2026. 

 

Działając zgodnie z Uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 

14 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929)  

w dniach od 24 sierpnia do 7 września 2021 roku zostały przeprowadzone konsultacje 

dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie uchwalenia 

wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2022-2026, w trzech formach: 

 zgłaszania opinii na piśmie, 

 zgłaszania opinii drogą elektroniczną, 

 protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,  

w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 15:00. 

Celem konsultacji było zapoznanie się z opinią organizacji pozarządowych dotyczącą 

projektu Uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie uchwalenia wieloletniego 

Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2026. 

Informacja o konsultacjach została zamieszczona: 

 na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. 

Dodatkowo, informacja o rozpoczętych konsultacjach została przekazana pocztą 

elektroniczną do organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem. 

Na wyznaczone spotkanie przybyło dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych 

- przedstawiciel Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz przedstawiciel 

Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Ze spotkania został sporządzony 
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protokół. Przedstawiciele w/w organizacji zostali poproszeni o przedstawienie uwag 

dotyczących konsultowanego projektu Uchwały. Uczestnicy spotkania nie 

zaproponowali nowych brzmień artykułu lub treści nowego przepisu, ani też nie 

uzasadnili ich. Uchwała pozostaje w zaproponowanej treści.  

 

W ramach konsultacji prowadzonych w formie zgłaszania przez przedstawicieli 

organizacji opinii na piśmie oraz drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Mińsk 

Mazowiecki nie wpłynęła żadna opinia do projektu Uchwały. 

 

Projekt Uchwały zostanie przedstawiony radnym do głosowania na najbliższej 

sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki. 

 

 

Burmistrz Miasta 

/-/ Marcin Jakubowski 

 


