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UCHWAŁA NR XLVI/268/10
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji . 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn, zm.), art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 września 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)innych podmiotach – należy przez to rozumieć organizacje, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn, zm.), 

2)siedzibie starostwa – należy przez to rozumieć budynek Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Jana 
Kochanowskiego 10, 

3)powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Jeleniogórski, 

4)stanowisku – należy przez to rozumieć stanowisko w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego 
w Jeleniej Górze, 

5)komórce – należy przez to rozumieć wydział Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, 

6)jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć powiatową jednostkę organizacyjną. 

§ 2. 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogą być przeprowadzone 
w następujący sposób: 

1)wypełnienie karty konsultacyjnej poprzez udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie bądź wybór określonego 
wariantu proponowanego rozwiązania, 

2)wyrażanie opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji z wykorzystaniem formularza 
ankietowego, 

3)spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów. 

2. Konsultacje, o których mowa ust. 1 pkt 2, prowadzone są poprzez: 

1)opublikowanie na stronie internetowej powiatu lub w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2)umieszczenie w siedzibie starostwa skrytki pocztowej oraz wyłożenie obok niej formularzy ankiety. 

§ 3. 1. Sposób i termin przeprowadzenia konsultacji określa Zarząd w uchwale. 

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się: 

1)przedmiot konsultacji, 

2)organizacje pozarządowe i inne podmioty objęte konsultacjami, 

3)datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

4)sposoby przeprowadzenia konsultacji, 

5)stanowisko, komórkę lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 

§ 4. 1. Konsultacje uważa się za przeprowadzone bez względu na liczbę uczestniczących organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów. 

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

§ 5. Zarząd Powiatu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej zbiorcze wyniki konsultacji. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz.146) z dniem 12 marca 2010 r. poszerzono 
ustawowy zakres zadań publicznych powiatu o współpracę i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). Nowelizując ustawę (art. 5 ust 5) nałożono również na organ 
stanowiący obowiązek określenia, w drodze uchwały, szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Obowiązek konsultacji (art. 5a ust.1) dotyczy również 
procedury uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3. Niniejsza uchwała stanowi zatem wypełnienie ustawowego obowiązku. 


