
UCHWAŁA NR XLVIII/246/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu 
Jeleniogórskiego

Na podstawie 3d ust. 2 w zw. z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) 
Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu 
Jeleniogórskiego.

§ 2. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Jeleniogórski,

2) Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Jeleniogórskiego,

3) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego,

4) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Jeleniogórskiego,

5) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze,

6) Konsultacjach – rozumie się przez to konsultacje społeczne przeprowadzane w Powiecie 
Jeleniogórskim na podstawie niniejszej uchwały,

7) organizacje pozarządowe – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

§ 3. 1. Celem konsultacji jest zapewnienie uczestnictwa w ważnych dla Powiatu sprawach, w tym 
poprzez informowanie o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii 
i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.

2. Konsultacje z mieszkańcami Powiatu przeprowadzane są:

1) w przypadkach przewidzianych ustawą,

2) w innych sprawach ważnych dla Powiatu.

3. Konsultacje z mieszkańcami Powiatu powinny być przeprowadzane w szczególności 
w sprawach dotyczących programu rozwoju Powiatu oraz planów i programów w dziedzinach 
obejmujących zadania Powiatu.

4. Zasięg konsultacji uzależniony jest od przedmiotu konsultacji i może dotyczyć całego obszaru 
Powiatu lub jego części.

§ 4. Konsultacje w Powiecie opierają się na następujących regułach:

1) dialogu obywatelskiego, w którym respektowane są różne racje oraz zapewnia się każdemu, kto 
wyrazi opinię, merytoryczną odpowiedź w rozsądnym terminie,

2) powszechności, czyli dotarcia do każdego zainteresowanego tematem z informacją 
o konsultacjach oraz zapewnienia możliwości wyrażenia w ich ramach swoich poglądów,

3) przejrzystości, czyli powszechnej dostępności do informacji o celu, regułach, przebiegu i wyniku 
konsultacji,

4) stosowanie jednolitych zasad i trybu prowadzenia procesu konsultacji.
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§ 5. 1. Konsultacje przygotowuje i przeprowadza Zarząd Powiatu.

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:

1) organy Powiatu,

2) Starosta,

3) grupa mieszkańców Powiatu w liczbie co najmniej 300 osób,

4) organizacje pozarządowe w liczbie co najmniej 4, w sprawach prowadzonej przez nie działalności 
statutowej.

3. Rada Powiatu występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, w której 
opisuje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.

4. Grupa mieszkańców Powiatu z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji występuje do Zarządu 
Powiatu, przy czym lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji powinna zawierać:

1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,

2) adres zamieszkania (ulica, nr domu, miejscowość),

3) podpis.

5. Grupę mieszkańców reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście poparcia wniosku 
o przeprowadzenie konsultacji.

6. Podstawą do złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji przez organizacje pozarządowe są 
uchwały odpowiednich organów tych organizacji popierające ich przeprowadzenie wraz z podpisami 
osób reprezentujących organizacje.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 i 5, powinien zawierać propozycje:

1) przedmiotu konsultacji,

2) terminu konsultacji, z zastrzeżeniem, że nie może być on krótszy niż 7 dni,

3) zasięgu konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) uzasadnienia celowości przeprowadzenia konsultacji.

8. Zarząd Powiatu rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji uwzględniając koszty 
proponowanej konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla Powiatu oraz zasadność celu 
konsultacji, w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia do Starostwa. O sposobie rozpatrzenia wniosku 
informuje się wnioskodawcę.

9. W przypadku, gdy wniosek o przeprowadzenie konsultacji zawiera braki formalne, Zarząd 
Powiatu pisemnie informuje o tym wnioskodawcę i wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni.

10. Jeżeli wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie uzupełni braków formalnych wniosek 
o przeprowadzenie konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6. 1. Procedurę konsultacji wszczyna Zarząd Powiatu w drodze uchwały. 

2. Wszczynając konsultacje Zarząd Powiatu określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin konsultacji,

3) zasięg konsultacji.

4) formę konsultacji,

5) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji.
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§ 7. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby posiadające miejsce zamieszkania na 
terytorium Powiatu.

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców. 
Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

§ 8. 1. Konsultacje przeprowadza się:

1) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich osób, o których mowa w § 
7,

2) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz 
ich szczegółowych zasadach i trybie.

2. Konsultacje mogą być przeprowadzane na każdym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym 
konsultacjom.

§ 9. 1. Konsultacje można przeprowadzić w jednej lub kilku formach:

1) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Powiatu lub z grupą mieszkańców określonej 
części Powiatu,

2) przyjmowania opinii i wniosków, w tym w trybie zapytania ankietowego w formie papierowej lub 
elektronicznej,

3) wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu będącego przedmiotem konsultacji 
z określeniem terminu na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców.

2. Konsultacje społeczne trwają nie krócej niż 7 dni.

§ 10. 1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych umieszcza się z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem, stosownie do przedmiotu konsultacji:

1) na stronie internetowej Powiatu,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

2. Dodatkowo zawiadomienie o konsultacjach społecznych może być umieszczone:

1) na tablicach ogłoszeń urzędów miast i gmin wchodzących w skład Powiatu,

2) w mediach.

§ 11. 1. Spotkaniom z mieszkańcami przeprowadzanym w ramach konsultacji społecznych 
przewodniczy Starosta lub upoważniona przez niego osoba.

2. Ze spotkania sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności informacje o:

1) formie zawiadomienia,

2) terminie konsultacji społecznych,

3) osobie przewodniczącej spotkaniu,

4) przedmiocie konsultacji społecznych,

5) przebiegu dyskusji,

6) opiniach mieszkańców,

7) podjętych ustaleniach.

§ 12. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie podsumowujące, zawierające 
co najmniej informację o:

1) celu konsultacji społecznych,

2) przebiegu konsultacji i wykorzystanych formach konsultacji społecznych,
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3) zgłoszonych uwagach, opiniach,

4) rozstrzygniętych lub rekomendowanych kierunkach działania.

2. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu wyniki konsultacji w postaci sprawozdania, 
o którym mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji w danej sprawie.

3. Wyniki konsultacji oraz informacja o sposobie rozstrzygnięcia ich przez Radę Powiatu 
podlegają upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa.

§ 13. Konsultacje społeczne uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów 
w nich uczestniczących, jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

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

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 3d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) w przypadkach przewidzianych ustawą oraz
w innych sprawach ważnych dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje
z mieszkańcami powiatu. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu
określa uchwała rady powiatu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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