
 

- Projekt - 
Uchwała Nr XLVIII/…… /2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 
 
 
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności poŜytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego. 

  
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
w związku z art. 5 ust. 5  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) 
  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
  
Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z Powiatową Radą 
Działalności PoŜytku Publicznego, zwaną dalej „Radą”, lub organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i  
o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, zwanych dalej „konsultacjami”. 
 

§2 
 

 Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 
1) pomocniczości,  
2) partnerstwa, 
3) suwerenności, 
4) efektywności, 
5) uczciwej konkurencji, 
6) jawności. 

 
§3 
 

1. Konsultacje przeprowadza się z Radą oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego                                 
i o wolontariacie. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 
1, w sprawie poddanej konsultacji. 

3. Wynik konsultacji nie jest wiąŜący dla organów Powiatu Wodzisławskiego. 
 

 
 
 
 



 

§4 
 

1. W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji Starosta Powiatu Wodzisławskiego 
określa w szczególności przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz 
właściwą komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego odpowiedzialną za ich 
przeprowadzenie. 

2. Informację o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem dokumentu 
przeznaczonego do konsultacji  publikuje się na stronie internetowej Powiatu 
Wodzisławskiego. 

3. Konsultacje mogą mieć formę: 
1) bezpośrednich otwartych spotkań, 
2) wyraŜenia pisemnej opinii w danej kwestii, 
3) ankiet. 

4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z Radą, Starosta przesyła Radzie pisemny 
projekt aktu prawa miejscowego wraz z uzasadnieniem. Termin wyraŜenia opinii przez 
Radę wynosi 14 dni  od dnia doręczenia projektu. Nieprzedstawienie opinii w tym 
terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyraŜenia. 

5. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie termin wyraŜenia opinii nie moŜe być krótszy niŜ 14 dni od dnia 
zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Powiatu 
Wodzisławskiego. 

6. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Starosta przedstawia Radzie Powiatu 
załączając jednocześnie  stanowisko Zarządu Powiatu odnośnie uzyskanych opinii i 
publikuje je na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego. 

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XLVIII/ … … /2010  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
w sprawie: szczegółowego konsultowania z radą działalności poŜytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego               
i o wolontariacie projektów prawa miejscowego 

 
 

Nowelizacja ustawy o działalności poŜytku publicznego, która weszła w Ŝycie 12 marca 2010 

roku, wprowadza nowe upowaŜnienia do wydawania uchwał przez samorządy. 

W art.5 ust.5 ustawy zostało dodane nowe upowaŜnienie do wydawania aktów 

wykonawczych. Na jego mocy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest 

zobowiązany do wydania uchwały określającej szczegółowy sposób konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

pozarządowych. Konieczność uregulowania sposobu przeprowadzania konsultacji wynika z 

faktu, iŜ jest to jedna z form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi. 

Podjęcie uchwały jest więc  uzasadnione. 

 

 

      NACZELNIK WYDZIAŁU 

      Strategii i Rozwoju Powiatu 

 

       /-/ mgr Donata Malińska 


