
  
 

UCHWAŁA Nr 704/2013 
ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2013 roku 
 

 
w sprawie:    zarządzenia konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu Żuromińskiego 

 
Na podstawie art. 3d. ust. 2 i art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 
XL/419/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. 
Mazowieckiego z 2010r., Nr 187, poz. 5001) uchwala się, co następuje: 
 

§1. 1. Zarządza się konsultacje: 
1) projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. Projekt uchwały stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego zmieniającej uchwałę określającą tryb 
powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Projekt uchwały stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały; 

3) projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie przyjęcia procedury konsultacji 
społecznych powiatu żuromińskiego. Projekt uchwały stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.  
2. Konsultacje przeprowadza się w formie: 

1) spotkania roboczego z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
umożliwiającego zgłaszanie uwag i wniosków, 

2) internetowego forum dyskusyjnego (konsultacyjnego) z użyciem strony internetowej powiatu  
w okresie 05-22 grudnia 2013r. 
3. Spotkanie robocze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 odbędzie się 17grudnia 2013r. o godz. 15.30. 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie. 
§2. Konsultacje należy przeprowadzić zgodnie z Uchwałą Nr XL/419/10 Rady Powiatu 

Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego  
z 2010r., Nr 187, poz. 5001). 

§3. Konsultacje koordynuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego  
w Żurominie, osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Dyrektor Wydziału Zdrowia  
i Edukacji. 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
        Przewodniczący Zarządu Powiatu 
                 /-/  Janusz Welenc 

 

 



Załącznik Nr 1 
        do Uchwały Nr 704/2013 
        Zarządu Powiatu Żuromińskiego 
        z dnia 28 listopada 2013 roku 

UCHWAŁA Nr 

RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO 

z dnia …………………… 

 
w sprawie    określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku 

Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  
z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 
  
 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku 
Publicznego w Żurominie  lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
2) Radzie – rozumie się przez to Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie,  
3) Zarządzie Powiatu – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Żuromińskiego, 
4) Radzie Powiatu – rozumie się przez to Radę Powiatu Żuromińskiego, 
5) urzędzie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Żurominie,  
6) stronie powiatu – rozumie się przez to stronę internetową powiatu żuromińskiego znajdującą się 

pod adresem www.zuromin-powiat.pl. 
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii Rady lub organizacji o projekcie aktu 

prawa miejscowego podlegającego konsultacjom. 
2. Projekt aktu prawa miejscowego każdorazowo jest konsultowany z Radą. 
3. Projekt aktu prawa miejscowego jest konsultowany z organizacjami w przypadku gdy taką 

wolę wyrazi Zarząd Powiatu. 
§ 4. 1. Skierowanie projektu aktu prawa miejscowego do Przewodniczącego Rady następuje po 

przyjęciu tego projektu przez Zarząd Powiatu.  
2. Każdorazowo Zarząd Powiatu określa czy: 

1) opinia Rady przedkładana jest Zarządowi Powiatu, 
2) czy też  bezpośrednio komisjom, a następnie Radzie Powiatu.      

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Rady  
i rozpatrzeniu ewentualnych uwag decyduje, czy uwzględnić je w projekcie aktu prawa miejscowego, 
a następnie wnosi przyjęty projekt aktu prawa miejscowego pod obrady komisji i Rady Powiatu. 

4. Za przeprowadzenie konsultacji z Radą odpowiedzialny jest kierownik komórki organizacyjnej 
urzędu lub kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, przygotowujący merytorycznie projekt aktu 
prawa miejscowego.      

5. Termin na wyrażenie opinii przez Radę każdorazowo jest określany we wniosku  
o zaopiniowanie, przy czym nie może być on krótszy niż 2 dni robocze od dnia doręczenia projektu 



aktu prawa miejscowego. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej 
wyrażenia.   

§ 5. 1. W przypadku przeprowadzania konsultacji z organizacjami Zarząd Powiatu podejmuje 
uchwałę, w której określa: przedmiot konsultacji i osobę odpowiedzialną za ich przeprowadzenie, 
zwaną dalej ”przewodniczącym konsultacji”. 

2. Konsultacje z organizacjami przeprowadza się w formie: 
1) spotkania roboczego z przedstawicielami organizacji, 
2) internetowego forum konsultacyjnego z użyciem strony powiatu. 
Informację na temat terminu i miejsca spotkania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 przewodniczący 
konsultacji zamieszcza na stronie powiatu w zakładce organizacje pozarządowe,  
co najmniej na 7  dni przed terminem spotkania. Z przeprowadzonego spotkania spisuje się protokół, 
który podpisują obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji i przewodniczący konsultacji.  

3. W ramach forum konsultacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 projekt aktu prawa 
miejscowego jest udostępniany na stronie powiatu, co najmniej przez okres 14 dni,  
a organizacje mają prawo zgłaszać swoje uwagi i wnioski. 

4. Przewodniczący konsultacji sporządza sprawozdanie z konsultacji, zawierające zestawienie 
zgłoszonych uwag i opinii, które przedkłada Zarządowi Powiatu. 

5. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 5 Zarząd Powiatu decyduje  
o ewentualnym uwzględnieniu uwag zgłoszonych w toku konsultacji, a następnie wnosi przyjęty 
projekt aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Powiatu i jej komisji.  

§ 6. Po uchwaleniu projektu aktu prawa miejscowego przez Radę Powiatu, osoba odpowiedzialna 
za przeprowadzenie konsultacji, publikuje na stronie internetowej powiatu – zakładka organizacje 
pozarządowe -  zestawienie wszystkich uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji wraz informacją 
o ich przyjęciu lub odrzuceniu. 

§ 7. Wyniki konsultacji są ważne bez względu na liczbę organizacji biorących w nich udział. 
Konsultacje uznaje się również za ważne jeżeli Rada nie przedstawiła opinii w sprawie projektu aktu 
prawa miejscowego we wskazanym terminie. 

§ 8. Do konsultacji rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się 
przepisy dotychczasowe. 

§ 9. Uchwała została skonsultowana z organizacjami oraz zaopiniowana przez Powiatową Radę 
Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie. 

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XL/419/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r.  
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  
(Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2010r., Nr 187, poz. 5001).   

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 
 

             Przewodniczący Zarządu Powiatu 
                 /-/  Janusz Welenc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Załącznik Nr 2  
        do Uchwały Nr 704/2013 
        Zarządu Powiatu Żuromińskiego 
        z dnia 28 listopada 2013r.     
 

UCHWAŁA Nr 
RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO 

z dnia …………………… 
 
 
zmieniająca  uchwałę określającą tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się,   
co następuje: 
 

§1. W Regulaminie działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/138/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r.  
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2012r., poz. 4908) wprowadza się 
następujące zmiany:     
1) dodaje się §5a w brzmieniu: 
      „§5a 

1. Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący Rady przekazuje wszystkim członkom 

Rady materiały do zapoznania się, wyznaczając termin na zajęcie stanowiska. Materiały mogą być 
przesłane drogą elektroniczną. 

3. Materiał uznaje się za uzgodniony, gdy członkowie Rady nie zgłoszą uwag w terminie 
wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady. 

4. Do podejmowania uchwał w trybie obiegowym  stosuje się odpowiednio §5 Załącznika Nr 2 
do uchwały.” 

§2.Uchwała została skonsultowana z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.) i zaopiniowana przez Powiatową 
Radę Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie.   

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 

         Przewodniczący Zarządu Powiatu 
                 /-/  Janusz Welenc 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        Załącznik Nr 3  
        do Uchwały Nr 704/2013 
        Zarządu Powiatu Żuromińskiego 
        z dnia 28 listopada 2013r.   

 
 

UCHWAŁA NR  

RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO 

z dnia                           roku 

 

 

w sprawie  przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

powiatu żuromińskiego 

 

 

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

 

§ 1. Przyjmuje się Zasady i tryb przeprowadzania  konsultacji społecznych z mieszkańcami 

powiatu żuromińskiego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żuromińskiego 

 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/347/06 Rady  Powiatu  Żuromińskiego  z dnia 19 września 

2006 r. w sprawie przyjęcia Procedury konsultacji społecznych powiatu żuromińskiego ze 

zm. (Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 204,poz.7731 zm. Dz.Urz.Woj.Maz.z 2010 r. Nr 187,poz.5000). 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 
 

         Przewodniczący Zarządu Powiatu 
                 /-/  Janusz Welenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do projektu uchwały Nr  

Rady Powiatu Żuromińskiego 

z dnia …………………….r. 

 

ZASADY  I  TRYB  PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Z MIESZKAŃCAMI POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO 

 

§ 1. 

 

1.Celem konsultacji jest  umożliwienie mieszkańcom powiatu żuromińskiego 

uczestniczenie w ważnych   dla powiatu sprawach.  

2.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów powiatu, 

chyba że ustawa stanowi inaczej. 

§ 2. 

 

1.Konsultacje z mieszkańcami powiatu żuromińskiego, zwane dalej „konsultacjami”, 

przeprowadza się na terenie powiatu żuromińskiego w przypadkach przewidzianych 

ustawą.  

2.Konsultacje mogą być przeprowadzane w sprawach szczególnie ważnych dla Powiatu 

Żuromińskiego, w tym założenia do projektów uchwał lub projekty uchwał w takich 

sprawach. 

§ 3. 

 

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy Powiatu,  mający  czynne prawo 

wyborcze w wyborach do rady powiatu.  

 

§ 4. 

 

Konsultacje w zależności od przedmiotu mogą mieć zasięg: 

1) ogólnopowiatowy,  

2) lokalny – dotyczący mieszkańców części powiatu, 

3) środowiskowy- dotyczący określonych grup społeczno-zawodowych, organizacji 

lub innych podmiotów. 

§ 5 

Procedurę konsultacji wszczyna Zarząd Powiatu podejmując uchwałę o ich 

przeprowadzeniu,określając w niej oraz podając do publicznej wiadomości: 

1)przedmiot i cel konsultacji , 

2)zasięg konsultacji, 

3)formę i termin przeprowadzenia konsultacji, 

4)komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie 

konsultacji. 

§ 6. 

1.Konsultacje wynikające z ustaw inicjuje  Zarząd Powiatu. 

2.Procedurę konsultacji w sprawach szczególnie ważnych dla powiatu wszczyna Zarząd 

Powiatu z inicjatywy: 

1) Rady Powiatu, 

2) mieszkańców powiatu , w liczbie co najmniej stu pełnoletnich mieszkańców, 

3) własnej. 

§ 7 



Rada Powiatu występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, 

określając przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia. 

 

§ 8 
1.Wniosek mieszkańców o  przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać: 

     1) przedmiot konsultacji, 

      2)uzasadnienie celowości  przeprowadzenia konsultacji,  

3) proponowany termin i zasięg terytorialny konsultacji, 

4)proponowaną formę przeprowadzenia konsultacji, 

5) udział wnioskodawcy w organizacji i prowadzeniu konsultacji, 

6) zestawienie kosztów proponowanej konsultacji, 

7)listę osób popierających wniosek wraz ze wskazaniem osoby  upoważnionej  do 

reprezentowania mieszkańców, z podaniem niezbędnych danych teleadresowych.  

2.Lista poparcia wniosku zawierająca imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr ewidencyjny  

PESEL  oraz własnoręczny podpis osoby udzielającej poparcia. 

§ 9 
1.Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji rozpatruje Zarząd Powiatu, w 

terminie do 30 dni, licząc od dnia jego wpływu do siedziby urzędu. 

2.Akceptacja lub odrzucenie wniosku następuje w drodze uchwały Zarządu Powiatu. 

3.Nieprzyjęty przez Zarząd wniosek o przeprowadzenie konsultacji może być ponowiony po 

6 miesiącach od podjęcia decyzji w tej sprawie. 

4.O sposobie załatwienia złożonego wniosku Zarząd Powiatu informuje osobę upoważnioną   

do reprezentowania mieszkańców.  

§ 11 

1.Zawiadominie o rozpoczęciu konsultacji publikowane jest  w Biuletynie Informacji 

Publicznej www.bip.zuromin-powiat.pl oraz na stronie internetowej powiatu żuromińskiego . 

2.Konsultację przeprowadza się w  szczególności w następujących formach: 

1) zapytania ankietowego, 

2)otwartych spotkań konsultacyjnych z udziałem zainteresowanych mieszkańców 

powiatu, 

3)konsultacji na forum internetowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

4)w innych formach wynikających ze specyfiki przedmiotu poddanego konsultacji. 

3.O wyborze formy konsultacji decyduje Zarząd Powiatu. Dopuszcza się łączenie form 

konsultacji, o których mowa w ust.2 . 

4.Konsultacje trwają co najmniej 14 dni. 

§ 12 

1.Po zakończeniu konsultacji właściwa komórka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za 

przeprowadzenie konsultacji sporządza projekt sprawozdania z konsultacji ,zawierające 

zestawienie zgłoszonych uwag i  opinii ,które przedkłada  Zarządowi Powiatu.  

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 po przyjęciu go przez Zarząd Powiatu ,publikowane 

jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Żuromińskiego. 

§ 13 

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach 

jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszym trybie. 

§ 14 

 

Koszty związane z przeprowadzaniem konsultacji pokrywane są z budżetu powiatu.  

 
         Przewodniczący Zarządu Powiatu 

                 /-/  Janusz Welenc                           

http://www.bip.zuromin-powiat.pl/

