
Protokół z przeprowadzenia  konsultacji z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

dotyczące następujących projektu uchwały: 

 w sprawie zasad  przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława  stypendium dla 

uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów 

Celem przeprowadzenia konsultacji było zapoznanie się z opinią organizacji 

pozarządowych oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonującymi na terenie Mławy  

z projektem wyżej wymienionego projektu uchwały.  

Informacja o uchwale podlegającej konsultacjom została umieszczone  w następujących 

miejscach: 

 informacja na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława, w załączeniu potwierdzenie 

wywieszenia w okresie od 19 – 26 września 2016 r.  (potwierdzenie w złączeniu) 

 w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta: http://www.mlawa.pl/informacje-biezace-

ogloszenia/ogloszeniie-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-projektow-uchwal-w-

dziedzinach-dotyczacych-dzialalnosci-statutowej-tych-organizacji.html 

 w Mławskim Serwisie Informacyjnym, na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława 

poświęconej konsultacjom http://www.mlawa.pl/aktualnie-ogloszone-konsultacje/ogloszeniie-

konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-projektow-uchwal-w-dziedzinach-dotyczacych-

dzialalnosci-statutowej-tych-organizacji.html  

 na stronie poświęconej konsultacjom z NGO - http://www.mlawa.pl/konsultacje-z-

ngo/ogloszeniie-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-projektow-uchwal-w-

dziedzinach-dotyczacych-dzialalnosci-statutowej-tych-organizacji.html 

Dodatkowo organizacjom pozarządowym zostały wysłane: 

 informacje e-mailowa (treść e-maila oraz baza organizacji e-mailowa w załączeniu)  

Organizacje pozarządowe zostały zaproszone do zgłaszania propozycji do wymienionych 

dokumentów  w następujący sposób: 

 osobiście, w  Urzędzie Miasta Mława, Kancelaria Urzędu, bądź pok. 36 Urzędu Miasta  

 poprzez korespondencję tradycyjną, 

 oraz drogą e-mailową  na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl  do dnia 26 września 2016 r.  

Projekt uchwały w sprawie zasad  przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla 

uzdolnionych uczniów, zawodników  oraz studentów został także przesłany do analizy na  posiedzenie 

Mławskiej Rady Pożytku Publicznego, powołanej Zarządzeniem  Nr 69/2015 Burmistrza  Miasta 

Mława z dnia 7.05.2015 r. w sprawie powołania Członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. Członkowie Mławskiej Rady Pożytku Publicznego nie wnieśli zastrzeżeń do treści 

uchwały.  
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Inne uwagi od przedstawicieli organizacji  pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie wpłynęły.  

 

Zgodnie z § 2 pkt 5 regulaminu, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIX/504/2010 Rady 

Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, konsultacje uznaje się za ważne. 

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

dotyczące projektów uchwał sporządziła:  

 

Agnieszka Puzio Dębska  

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  


