
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/163/2016 

POWIATU NIŻAŃSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Niżańskiego 

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 814 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Niżańskiego, zwane dalej „konsultacjami” przeprowadza się: 

1) w przypadkach określonych ustawami, 

2) w innych ważnych dla Powiatu sprawach. 

2. Zarząd Powiatu Niżańskiego zarządza przeprowadzenie konsultacji na zasadach określonych 

niniejszą uchwałą. 

3. Zarządzając stosowną uchwałą przeprowadzenie konsultacji Zarząd Powiatu określa: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

3) zasięg terytorialny konsultacji, 

4) formę konsultacji, 

5) komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, 

6) sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji. 

4. Konsultacje przeprowadza się w celu zapewnienia mieszkańcom Powiatu uczestnictwa w ważnych 

dla Powiatu sprawach oraz poznania opinii mieszkańców o sprawach poddanych konsultacjom. 

§ 2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą obejmować cały powiat lub jego część. 

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Powiatu Niżańskiego. 

§ 4. 1. Konsultacje mogą polegać w szczególności na: 

1) wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag lub propozycji rozwiązań w sprawie będącej przedmiotem 

konsultacji, 

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania, 

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań. 

2. Konsultacje mogą mieć formę: 

1) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, 
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2) ankiety skierowanej do mieszkańców, 

3) badania opinii mieszkańców poprzez przyjmowanie uwag na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej 

za pomocą formularza zgłaszania uwag lub formularza ankietowego. 

3. Informacje o konsultacjach publikuje się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku, na stronie 

internetowej Powiatu Niżańskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nisku. 

4. Informacja o konsultacjach może być również opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie 

obwieszczeń na terenie powiatu. 

5. Konsultacje trwają co najmniej 14 dni. 

§ 5. 1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. 

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

Powiatowego w Nisku, na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Nisku w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji. 

3. Rada i Zarząd Powiatu Niżańskiego nie są związane wynikami konsultacji. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu Niżańskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.   

  

Przewodniczący Rady 

 

Janusz Nawrocki 
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