
Projekt aktu prawa miejscowego przyjęty przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego po konsultacjach. 

 

 

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 2013r., poz. 595 z późn. 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 7 dni kalendarzowych 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. 

3. 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.  

4. 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 opinie. 

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

6. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 4 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 

Na podstawie 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.) organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania  

z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. Ustawowy obowiązek Rada Powiatu Żuromińskiego 

wykonała w 2010 roku. Wskutek powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Żurominie w 2013 roku oraz zmiany aktywności organizacji pozarządowych w perspektywie 

ostatniego roku, zaistniała potrzeba uchwalenia dokumentu uwzględniającego nowe zasady 

współpracy jednostki samorządu terytorialnego z ngo  funkcjonującymi na terenie powiatu.   

Zmiany wprowadzone przedmiotową uchwałą w stosunku do dotychczas obowiązującej 

Uchwały  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) są następujące:  

1) Każdorazowo wprowadza się obowiązek konsultacji projektu aktu prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z Powiatową Radą Działalności 

Pożytku Publicznego i dookreśla procedurę (nowy obowiązek). 

2) Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi w przypadku, gdy taką wolę wyrazi 

Zarząd Powiatu (zmiana zasad). 

3) 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 (nowy obowiązek). 

Uchwała została skonsultowana z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku 

konsultacji społecznych nie zostały wniesione żadne uwagi. Uchwała została negatywnie 

zaopiniowana przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie. W uchwale 

uwzględniono jedną uwagę zgłoszoną przez PRDPP w zakresie wydłużenia terminu na zaopiniowanie 

aktu prawa miejscowego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


