
 

 

UCHWAŁA 

RADY POWIATU W PILE 

z dnia 4 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Pilskiego 

 Na podstawie art. 3d ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935) Rada Powiatu 

w Pile uchwala, co następuje: 

§ 1.  Określa się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu, w przypadkach 

przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla Powiatu Pilskiego. 

§ 2. 1.  Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów 

powiatu, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

2. Konsultacje uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób, które w nich uczestniczyły. 

§ 3.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Powiecie – rozumie się Powiat Pilski; 

2) mieszkańcach – rozumie się przez to mieszkańców powiatu pilskiego, którzy tworzą lokalną wspólnotę 

samorządową; 

3) Radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu w Pile; 

4) Zarządzie – rozumie się przez Zarząd Powiatu w Pile. 

§ 4.  Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy: 

1) Zarządu Powiatu w Pile; 

2) Rady Powiatu w Pile; 

3) grupy mieszkańców powiatu w liczbie co najmniej 100 osób. 

§ 5. 1.  Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać: 

1) przedmiot konsultacji; 

2) proponowany termin konsultacji; 

3) zasięg terytorialny konsultacji; 

4) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji; 

5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji. 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych 

w ust. 1 powinien zawierać również: 
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1) listę co najmniej 100 osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy i własnoręczne 

podpisy; 

2) wskazanie osoby lub osób upoważnionych przez mieszkańców popierających wniosek do kontaktów 

z organem. 

3. Wnioski w sprawie przeprowadzenia konsultacji składa się do Zarządu Powiatu w Pile. 

4. Wniosek zgłoszony z inicjatywy mieszkańców, spełniający wymogi określone w ust. 1 i 2 rozpatrywany 

jest przez Zarząd w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Odmowa przeprowadzenia konsultacji następuje 

w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie. 

5. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu, chyba, że zostaną uzupełnione w terminie 7 dni od 

daty doręczenia wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku. 

§ 6. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w formie: 

1) skierowanych do mieszkańców powiatu ankiet z pytaniem lub propozycją wariantowych rozwiązań; 

2) wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji społecznych 

z określeniem terminu na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców; 

3) zorganizowania spotkań z mieszkańcami w zakresie tematu objętego konsultacjami, prowadzonych 

w sposób umożliwiający składanie uwag i wniosków; 

4) składania opinii, uwag lub wniosków w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 

przesyłanych drogą elektroniczną; 

5) publikacji tematu objętego konsultacjami na stronie internetowej Powiatu Pilskiego wraz z formularzem 

umożliwiającym wyrażenie opinii. 

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji. 

3. Czas trwania konsultacji nie powinien być krótszy niż 7 dni. 

§ 7. 1. Do podejmowania decyzji o przeprowadzeniu konsultacji na zasadach określonych niniejszą 

procedurą uprawniony jest Zarząd Powiatu w Pile w drodze uchwały, o ile kompetencja ta nie została 

zastrzeżona dla Rady Powiatu w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Uchwała Zarządu Powiatu w Pile w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinna być podana  

do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczona na stronie internetowej  

i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pilskiego, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem 

konsultacji. 

§ 8.  Zarząd Powiatu w Pile przedstawia mieszkańcom powiatu wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu 

miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem dostępnych środków komunikowania 

w szczególności wymienionych w § 7 ust. 2. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pile. 

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.   

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Kazimierz Wasiak 
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