
 

Uchwała Nr XL/331/10 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 5 listopada 2010 r. 

 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

Na podstawie 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.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1  

Z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeprowadza się 

konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

 

 

§ 2  

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Powiecie - rozumie się przez to Powiat Dębicki, 

2) Radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu Dębickiego, 

3) Urzędzie - rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Dębicy, 

4) Staroście - rozumie się przez to Starostę Dębickiego, 

5) Ustawie - rozumiemy przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), 

6) Organizacji pozarządowej - rozumie się przez to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, 

w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne 

lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, w tym fundacje, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy, 

7) Podmiocie - rozumie się przez to: 

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

c) spółdzielnie socjalne, 

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 

r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.), które działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu 

na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

 

§ 3 

Konsultacje przeprowadza się w sprawach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów. W konsultacjach mogą brać 

udział organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność na terenie Powiatu Dębickiego.  



§ 4 

1. Decyzje w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, zwanych dalej 

„konsultacjami”, podejmuje Starosta w formie Ogłoszenia. 

2. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem projektów aktów prawa miejscowego 

i przeprowadzeniem poszczególnych etapów procesu konsultacji wykonuje pracownik właściwego 

merytorycznie wydziału Urzędu. 

3. Konsultacje przeprowadzane są w celu zebrania opinii i pozyskania dodatkowych informacji, 

bądź sugestii. 

 

§ 5  

Ogłoszenie o podejmowanych konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

 

§ 6  

1. Ogłoszenie powinno określać: 

1) przedmiot konsultacji; 

2) termin konsultacji; 

3) formę przeprowadzenia konsultacji; 

4) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu; 

5) zasięg terytorialny konsultacji. 

2. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 

terminem ich rozpoczęcia. 

 

§ 7  

1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: 

1) spotkania konsultacyjne; 

2) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej Urzędu. 

2. W przypadku publikacji tekstu dokumentu na stronie internetowej Urzędu, uczestnicy konsultacji, 

składają opinie osobiście w siedzibie Urzędu lub drogą pocztową w formie kompletnie wypełnionego 

formularza stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

4. Decyzję o formie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Starosta. 

 

§ 8  

1. Po zakończeniu konsultacji właściwy merytorycznie wydział Urzędu sporządza zestawienie wszystkich 

uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Starostę. 

2. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu w terminie 14 dni 

od zakończenia konsultacji. 

 

§ 9  

1. Wnioski uzyskane w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie są wiążące dla władz powiatu 

lecz mogą być ważne przy podejmowaniu decyzji w sprawach, których dotyczą. 

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział 

w konsultacjach. 

 

§  10 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Dębickiego. 

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

 

  Przewodniczący Rady Powiatu 

Tadeusz Kamiński



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego zobowiązany jest do określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego 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 ich działalności statutowej. Niniejsza uchwała stanowi 

realizację zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także promuje ideę 

samorządności poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad uczestnictwa ww. podmiotów 

w podejmowaniu istotnych decyzji. Wprowadzenie szczegółowego sposobu konsultacji projektów aktów 

prawa miejscowego zapewnia uczestnictwo w dyskusji nad przygotowywanymi rozwiązaniami 

zainteresowanym stronom. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Tadeusz Kamiński



Załącznik do Uchwały Nr XL/331/10 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 5 listopada 2010 r. 

 

Załącznik do szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

 

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO                          

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I 

PODMIOTÓW 

 

 Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany 

 

1 

 

Uchwała w sprawie: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2 

 

 

 

Proponowane zmiany brzmienia zapisu 

 

Art. w brzmieniu dotychczasowym: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Art. po wprowadzeniu zmiany zapisu: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany zapisu: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3 

 

 

 

Proponowana treść nowego zapisu: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Uzasadnienie wprowadzenia nowego zapisu: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..                                            ………………………………... 

Organizacja lub podmiot składający formularz                                             Podpisy osób reprezentujących 
 


