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Zarządzenie Nr 321/2021 
Wójta Gminy Nieporęt  

  z dnia 19 października 2021 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego – projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca 
Gminy Nieporęt”. 
 
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 5 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  
oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 
z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 978) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt”. 
 
§ 2. Ogłosić rozpoczęcie Konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym Załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 
 
§ 3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Urzędu Gminy.  
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieporęt. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

   Wójt Gminy Nieporęt 

                       Sławomir Maciej Mazur                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 321/2021 
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 19 października 2021 r. 

 
OGŁOSZENIE  

WÓJTA GMINY NIEPORĘT  
 

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały  
w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt”. 
 
     Na podstawie § 2 ust. 3 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 
r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego  z 2010 r. Nr 203 
poz. 6097, zm. z 2016 r. poz. 978) ogłasza się rozpoczęcie konsultacji, zwanych dalej „Konsultacjami” 
w zakresie projektu aktu prawa miejscowego - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
„Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt”, stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia 
 
I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 20 października 2021 r.  
   Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 28 października 2021 r.  
 
II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt: 
1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, e-mail: urzad@nieporet.pl 
2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt przy 
placu Wolności 1,  w terminie do dnia 28 października 2021 r., w godzinach pracy Urzędu. 
 
III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu Konsultacji. 
 
IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.: 

1) liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach; 
2) wykaz zgłoszonych uwag; 
3) uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag, 
zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy. 

 
V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają 
charakter opiniodawczy i nie są wiążące. 
 
Załącznik do Ogłoszenia 
Projekt aktu prawa miejscowego - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta 
Mieszkańca Gminy Nieporęt”. 
 

 



 
Załącznik do Ogłoszenia  
Wójta Gminy Nieporęt 
z dnia 19 października 2021 r. 
o rozpoczęciu konsultacji w zakresie  
projektu aktu prawa miejscowego 

 

 
- Projekt -  

Uchwała Nr ….. / ….. /2021 
Rady Gminy Nieporęt 

z dnia …………… 2021 r. 

  

w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9, 10 i 18 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 17  
ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)  Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 1. Przyjmuje się Program „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt”, zwany dalej 
„Programem”. 
2. Program realizowany jest przez Gminę Nieporęt i kierowany jest do osób fizycznych, 
których miejscem zamieszkania jest Gmina Nieporęt, zwanych dalej „Osobami 
uprawnionymi”, które: 
1) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie 
wskazując miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt, bez względu na to czy osiągają 
dochód, lub 
2) rozliczają w Gminie Nieporęt podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, 
lub 
3) pomimo miejsca zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt, na podstawie przepisów 
odrębnych mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie 
skarbowym według innej niż miejsce zamieszkania właściwości, lub 
4) nie mają obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie 
skarbowym na podstawie odrębnych przepisów, lub 
5) są niepracującymi małżonkami Osób uprawnionych, wymienionych w pkt 1-4, lub 
6) są dziećmi Osób uprawnionych, wymienionych w pkt 1-5, tj. rodziców lub osób samotnie 
wychowujących dziecko w rozumieniu art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) do ukończenia 25. roku 
życia – o ile pozostają uczniami lub studentami: 
a) w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, 
szkole artystycznej - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym 



jest planowane ukończenie nauki, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie 
ukończenia nauki w danej placówce, 
b) w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej - do dnia 30 września roku, w którym 
jest planowane ukończenie nauki, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie 
ukończenia nauki w danej placówce, lub 
7) są dziećmi Osób uprawnionych, tj. dzieci  legitymujące się orzeczeniem  
o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, lub 
8) inne wynikające z odrębnych przepisów szczególnych. 
3. Warunkiem korzystania z przysługujących ulg, zniżek, zwolnień i preferencji jest 
terminowe uiszczanie na rzecz Gminy Nieporęt należnych podatków i opłat oraz niezaleganie  
z należnościami przysługującymi gminnym jednostkom organizacyjnym, wynikających  
z powszechnie obowiązujących przepisów oraz przepisów prawa miejscowego. 
 
§ 2. 1. Niniejszy Program ma na celu: 
1) poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Gminy Nieporęt; 
2) tworzenie przyjaznych warunków rozwoju rodzin z dziećmi; 
3) zwiększenie dla mieszkańców Gminy Nieporęt dostępności do obiektów użyteczności 
publicznej, form działalności i wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, działań                 
z zakresu ochrony zdrowia,  a także publicznego transportu zbiorowego; 
4) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Nieporęt; 
5) poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Gminy 
Nieporęt; 
6) kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego; 
7) promowanie korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego dla odciążenia 
nadmiernego ruchu samochodów osobowych i poprawienia stanu ochrony środowiska 
naturalnego. 
2. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Nieporęt. 
 
§ 3. Cele, o których mowa w § 2, realizuje się w szczególności w następujących obszarach: 
1) oświata i wychowanie; 
2) ochrona zdrowia; 
3) kultura i sztuka; 
4) sport i rekreacja; 
5) turystyka i wypoczynek; 
6) publiczny transport zbiorowy; 
7) przeciwdziałania skutkom zatłoczenia komunikacyjnego (parkingi, miejsca postojowe). 
 
§ 4. 1. Gmina Nieporęt ułatwi Osobom uprawnionym dostęp do usług publicznych  
w obszarach wskazanych w § 3 poprzez poszerzanie zwolnień z opłat i ulg w korzystaniu  
z tych usług. 
2. Osobom uprawnionym umożliwi się  korzystanie z obiektów użyteczności publicznej 
Gminy Nieporęt za opłatą obniżoną w stosunku do opłaty obowiązującej dla nich w tych 
obiektach albo bez konieczności ponoszenia takiej opłaty.  



 
§ 5. 1. Dla zapewnienia realizacji Programu, Gmina Nieporęt  współpracuje z osobami 
fizycznymi, przedsiębiorcami, instytucjami kultury, jednostkami organizacyjnymi Gminy 
Nieporęt oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, zwanych dalej „Partnerami”. 
2. Partnerzy mogą przystąpić do Programu na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą 
Nieporęt, przy czym warunkiem przystąpienia do Programu jest preferencyjne traktowanie 
Osób uprawnionych, w szczególności zapewnienie im ulg, zniżek, zwolnień i preferencji  
w dostępie do usług. 
3. Informacje o Partnerach oraz zakresie preferencji Gmina Nieporęt stale aktualizuje  
i rozpowszechnia za pomocą dostępnych kanałów informacyjnych. 
 
§ 6. 1. Wprowadza się „Kartę Mieszkańca Gminy Nieporęt”, zwaną dalej „Kartą” stanowiącą 
potwierdzenie uprawnień do korzystania z ulg, zniżek, zwolnień i preferencji, o których 
mowa w  § 4 i 5. 
2. Kartę Mieszkańca Gminy Nieporęt stanowi spersonalizowana karta zbliżeniowa. 
3. Uzyskanie Karty odbywać się będzie na podstawie wniosku Osoby uprawnionej, złożonego 
w formie: 
1)  wniosku elektronicznego, dostępnego na stronie www.nieporet.pl w zakładce Karta 
Mieszkańca Gminy Nieporęt, lub  
2)  formie pisemnej, osobiście w Urzędzie Gminy Nieporęt: Plac Wolności 1,  
05-126 Nieporęt, lub 
3) formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej pod adresem: 
Urząd Gminy Nieporęt Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt. 
4. Wniosek w wersji do pobrania i wydrukowania dostępny będzie ze strony www.nieporet.pl 
w zakładce Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt lub w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt  
pod adresem Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt. 
 
§ 7. Uprawnienia, o których mowa w Uchwale określają odrębne uchwały Rady Gminy 
Nieporęt, zarządzenia Wójta Gminy Nieporęt, akty wewnętrzne kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy Nieporęt oraz porozumienia, o których mowa w § 5 ust. 2. 
 
§ 8. Środki niezbędne na realizację Programu pokrywane są z budżetu Gminy Nieporęt, 
z zastrzeżeniem § 5 ust. 2. 
 
§ 9. Opłatę za wydanie duplikatu Karty w ramach Programu „Karta Mieszkańca Gminy 
Nieporęt” uiszcza się na rachunek bankowy lub za pomocą terminala płatniczego w Urzędzie 
Gminy Nieporęt. 
 
§ 10. Gminne jednostki organizacyjne realizujące ulgi, zniżki, zwolnienia lub preferencje 
wynikające z Programu zobowiązane są do przedstawienia Wójtowi Gminy Nieporęt rocznej 
informacji o realizacji Programu, w tym jego kosztach, w terminie do dnia 31 marca 
następnego roku. 
 



§ 11. Wójt Gminy Nieporęt przedłoży Radzie Gminy Nieporęt corocznie informację  
z realizacji Programu w ramach Raportu o stanie Gminy.  
 
§ 12. Wójt Gminy Nieporęt określi w drodze Zarządzenia: 
1) Regulamin Programu „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt” określający warunki 
wydawania i użytkowania Karty, 
2) Wzór Karty „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt”, 
3) Regulamin współpracy Partnerów z Gminą Nieporęt w ramach Programu „Karta 
Mieszkańca Gminy Nieporęt”,  
4) Zasady weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień na potrzeby realizacji Programu 
„Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt”, 
5) Wzór wniosku o przyznanie Karty „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt”. 
 
§ 13. Uchwała nie narusza praw do innych ulg przyznanych na podstawie odrębnych 
przepisów prawa. 
 
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt. 
 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. po uprzednim ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca 
Gminy Nieporęt”. 

 
  
Lp Stan zapisu w projekcie 

uchwały  
wraz z podaniem nr 
paragrafu i punktu 

Uwagi – sugerowana zmiana 
(konkretny sugerowany zapis 

paragrafu i punktu) 

Uzasadnienie  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

Podmiot 
zgłaszający 

uwagi 
(propozycje)  

Adres  Nr 
telefonu 

Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i 
nazwisko 

osoby 
kontaktowej 

Data 
wypełnienia  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


