
 
UCHWAŁA NR 294/XLVI/10 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU  

z dnia 14 września 2010 r. 
 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego   

z radami działalności poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi                  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego                            

i o wolontariacie 
 
 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku art. 5 ust. 5 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie                                
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności poŜytku 

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

 
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 

1) pomocniczości, 
2) partnerstwa, 
3) suwerenności, 
4) efektywności, 
5) uczciwej konkurencji, 
6) jawności. 

 
§ 3. 1.Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których 

mowa w § 1, w sprawie poddanej konsultacji. 
2. Wynik konsultacji nie jest wiąŜący dla organów powiatu. 
3. Konsultacje uwaŜa się za waŜne bez względu na ilość uczestniczących w nich 

podmiotów wymienionych w  § 1. 
 
§ 4. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach: 

1) otwarte spotkania konsultacyjne, 
2) wyraŜanie opinii w formie pisemnej lub elektronicznej (formularz w załączeniu).                        
 2. MoŜliwe jest łączenie form prowadzenia konsultacji.  

 
§ 5. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie 

uchwały. 
 
§ 6. Zarząd Powiatu określa w uchwale: 

1) przedmiot konsultacji, 
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, nie krótszy niŜ 7 dni, 
3) formę konsultacji, 
4) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 
 



§ 7. Informację o podejmowanych konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez publikację na stronie internetowej Powiatu Otwockiego i tablicy ogłoszeń w budynku 
Starostwa. 

 
§ 8. 1. Ustalenia poczynione na spotkaniach, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1,                   

są odnotowywane w protokole spotkania. 
2. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie 

sporządza sprawozdanie. 
3. Po zakończeniu konsultacji, protokoły, dokumenty i sprawozdania są przedstawiane 

Zarządowi Powiatu. 
4. Wyniki konsultacji Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Otwockiego           

w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1. 
5. Informacje o wynikach konsultacji publikowane są na stronie internetowej Powiatu 

Otwockiego i tablicach ogłoszeń Starostwa w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia.  
 
§  9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 10. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie        

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.  

 
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Szczegielniak 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Załącznik  

do uchwały Nr 294/XLVI/10 
Rady Powiatu w Otwocku  
z dnia 14 września 2010 r. 

 

FORMULARZ  KONSULTACJI  

1. Przedmiot  konsultacji 

 

 

 

2. Punkt/paragraf/pozycja dokumentu, do którego zgłaszana jest uwag 

 

 

 

3. Proponowane brzmienie paragrafu/punktu/pozycji 

 

 

 

4. Uzasadnienie zmiany 

 

 

 

5. Podmiot zgłaszający uwagi /nazwa, adres, kontakt/   

 

 

 

Data i podpis  

……………………….. 

 
 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
  

            Nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego                 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nałoŜyła na organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowego 
sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji (art. 5 ust. 5). 

Zgodnie natomiast z treścią art. 5a powołanej ustawy, organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony 
w uchwale podjętej na podstawie art. 5. ust. 5, roczny program współpracy                              
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

Podjęcie proponowanej uchwały jest więc niezbędne do przeprowadzenia 
wymaganych prawem konsultacji. 
 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Szczegielniak 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


