
Nieporęt, dnia 24 maja 2022 r.  
 
Sprawozdanie z  przeprowadzonych 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 zmiany Uchwały Nr VI/7/2019 Rady Gminy 
Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Nieporęt 

  W okresie od 17 do 23 maja 2022 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 171/2022 Wójta Gminy Nieporęt z 
dnia 17 maja 2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje 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 zmiany Uchwały Nr VI/7/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Nieporęt. 
   Informacja o konsultacjach wraz z projektami konsultowanych uchwał,  została zamieszczona w 
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.  
Konsultacje zostały przeprowadzone 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 (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 203, poz. 6097, 
zm. z 2016 r. poz. 978)  przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt: 
1) za pośrednictwem adresu e-mail Urzędu Gminy Nieporęt: urzad@nieporet.pl 
2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt przy 
placu Wolności 1,  w terminie do dnia 23 maja 2022 r., w godzinach pracy Urzędu. 
   W wyznaczonym, na przeprowadzenie konsultacji, terminie t.j. od dnia 17 do 23 maja 2022 r., nie 
wpłynęła żadna uwag/propozycja dotycząca konsultowanego projektu uchwały od organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, właściwych do udziału w konsultacjach z uwagi na 
dziedziny działalności statutowej tych organizacji.                                        
 
   Zgodnie z § 5 ust. 1 Uchwały Nr VII/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 Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r. poz. 978),  
treść powyższego sprawozdania podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
 
 
 

   
                   z up. Wójta 
 

Alicja Sokołowska 
    Zastępca Wójta 


