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UCHWAŁA Nr XLIX/289/10 

Rady Powiatu Braniewskiego 

z dnia 5 listopada 2010 r. 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie 

Powiatu Braniewskiego. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 12 pkt 11 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada 
Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Uchwala się regulamin przeprowadzania 

konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej organizacji pozarządowych i  podmiotów 
wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na 
terenie Powiatu Braniewskiego. 

 
2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Winicjusz Sokół 

 

 
Załącznik 
do uchwały Nr XLIX/289/10 
Rady Powiatu Braniewskiego 
z dnia 5 listopada 2010 r. 

 
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. 

 
 

Regulamin określa zasady, formy i tryb 
przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, działających na terenie Powiatu 
Braniewskiego, zwanych dalej „Podmiotami”. 
 

Rozdział I 
Cele i zasady konsultacji społecznych 

 
§ 1. 1. Konsultacje społeczne oznaczają zebranie 

opinii, propozycji, stanowisk i uwag co do sposobu 
rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami społecznymi. 

 
2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć, w 

zależności od potrzeb: 
 
  1) przedstawiciele samorządu Powiatu Braniewskiego, 
 
  2) przedstawiciele samorządów gminnych z terenu 

Powiatu Braniewskiego, 
 
  3) instytucje współpracujące z Podmiotami, 
 
  4) jednostki organizacyjne Powiatu Braniewskiego, 
 
  5) Podmioty, 
 
  6) Rady Pożytku Publicznego, działające na terenie 

Powiatu Braniewskiego. 

 
3. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 

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

§ 2. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się 

w przypadkach przewidzianych w przepisach 
powszechnie obowiązujących oraz w sprawach uznanych 
za ważne dla Powiatu Braniewskiego. Konsultacjom 
podlegają projekty aktów normatywnych dotyczące sfery 
zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
2. Konsultacje społeczne obligatoryjnie przeprowadza 

się przy: 
 
  1) uchwalaniu Programu współpracy z Podmiotami na 

dany rok, 
 
  2) uchwalaniu i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu 

Braniewskiego, 
 
  3) uchwalaniu i aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego. 



 

 
3. Konsultacjami społecznymi mogą być objęte inne 

ważne sprawy dla mieszkańców Powiatu Braniewskiego. 
 
4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla samorządu 

Powiatu Braniewskiego. 
 

Rozdział II 
Tryb przeprowadzania konsultacji 

 
§ 3. 1. Zarząd Powiatu Braniewskiego w drodze 

uchwały uruchamia proces konsultacji społecznych na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie: 
 
  1) na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Powiatu 

Braniewskiego, 
 
  2) na wniosek Podmiotów, 
 
  3) na wniosek Rady Pożytku Publicznego, 
 
  4) z inicjatywy Starosty Braniewskiego. 
 

2. Uchwała Zarządu Powiatu, o której mowa w ust. 1 
określa: 
 
  1) cel konsultacji społecznych, 
 
  2) przedmiot konsultacji społecznych, 
 
  3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 

społecznych, 
 
  4) zasięg terytorialny konsultacji społecznych, 
 
  5) formę przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
 
  6) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji 

społecznych. 
 

§ 4. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji 

społecznych składa się Staroście Braniewskiemu, który 
przekazuje go pod obrady Zarządu Powiatu 
Braniewskiego. 

 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien 

zawierać w szczególności: 
 
  1) przedmiot konsultacji społecznych, 
 
  2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 

społecznych, 
 
  3) zasięg terytorialny konsultacji społecznych, 
 
  4) formy przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
 
  5) uzasadnienie. 
 

3. Wniosek składany przez Podmiot o 
przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien 
uzyskać poparcie co najmniej trzech Podmiotów 
działających w tej samej sferze zadań publicznych. Lista 
popierająca wniosek o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych powinna zawierać: 
 
  1) nazwę organizacji, 
 
  2) siedzibę, 
 
  3) numer KRS lub numer innej ewidencji. 

 
4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji 

społecznych jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty 
jego złożenia. 

 
5. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 
Rozdział III 

Formy przeprowadzania konsultacji społecznych 

 
§ 5. 1. Zarząd Powiatu Braniewskiego jest 

zobowiązany do informowania mieszkańców Powiatu 
Braniewskiego o celu i sposobie konsultacji społecznych. 

 
2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji podlega 

ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Starostwa 
Powiatowego w Braniewie oraz na stronie internetowej 
Powiatu Braniewskiego. 

 
3. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych powinna zawierać: 
 
  1) dane o których mowa w § 3 ust. 2, 
 
  2) wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji 

społecznych. 
 

§ 6. 1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone 

w formie: 
 
  1) badania ankietowego (ankiety drukowane, strona 

internetowa Powiatu Braniewskiego, zapytanie 
umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Braniewie), 

 
  2) sondaży internetowych, 
 
  3) otwartych spotkań konsultacyjnych, 
 
  4) spotkań z przedstawicielami Podmiotów działających 

w tej samej dziedzinie, 
 
  5) spotkań roboczych z reprezentacją sektora 

pozarządowego. 
 

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia 
konsultacji społecznych. 
 

§ 7. 1. Konsultacje społeczne w formie zapytania 

ankietowego mogą być prowadzone m.in. poprzez: 
 
  1) opublikowanie formularza ankiety na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Braniewie, 
 
  2) opublikowanie formularza ankiety na stronie 

internetowej Powiatu Braniewskiego, 
 
  3) rozdysponowania i przeprowadzania badania ankietowego 

wśród Podmiotów oraz Rad Pożytku Publicznego. 
 

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie 
prowadzonych konsultacji. 

 
3. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy. 
 
§ 8. 1. Konsultacje społeczne w formie sondaży 

internetowych prowadzone będą m.in. poprzez: 
 
  1) opublikowanie na stronie internetowej Powiatu 

Braniewskiego informacji na temat sprawy objętej 
konsultacjami społecznymi, łącznie z projektem jej 



 

rozstrzygnięcia, oraz umożliwienie odpowiadającym 
wybór jednej spośród trzech odpowiedzi (pozytywna, 
negatywna, brak zdania); 

 
  2) rozesłanie pocztą elektroniczną w sprawie objętej 

konsultacjami społecznymi do Podmiotów oraz Rad 
Pożytku Publicznego. 

 
2. Konsultacje społeczne prowadzone w formie 

sondaży internetowych nie mogą trwać krócej niż 7 dni. 
 

§ 9. 1. Otwarte spotkanie konsultacyjne z 

mieszkańcami Powiatu Braniewskiego zwołuje Starosta 
Braniewski. 

 
2. Z otwartego spotkania konsultacyjnego sporządza 

się protokół, w którym odnotowuje się zgłoszone wnioski 
oraz wyniki głosowań. Do protokołu dołącza się listę 
obecności osób biorących udział w spotkaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 

 
§ 10. 1. Wyniki konsultacji społecznych Starosta 

Braniewski przedstawia Zarządowi Powiatu 
Braniewskiego na najbliższym posiedzeniu od dnia 
opracowania wyników konsultacji oraz w zależności od 
zakresu prowadzonej konsultacji Radzie Powiatu 
Braniewskiego na najbliższej sesji od dnia opracowania 
wyników konsultacji. 

 
2. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na 

ilość osób w nich uczestniczących. 
 
3. Konsultacje przeprowadza Starosta Braniewski 

zapewniając na ten cel niezbędne warunki organizacyjno - 
techniczne. 

 
4. Starosta Braniewski może zlecić prowadzenie 

konsultacji wyspecjalizowanemu podmiotowi zajmującemu 
się profesjonalnym badaniem opinii publicznej. Wyboru 
podmiotu dokonuje się na zasadach dotyczących 
zamówień publicznych. 

 
5. Koszty przeprowadzenia konsultacji społecznych 

ponosi Powiat Braniewski. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


