
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIV/101/12 

RADY POWIATU RYBNICKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

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

oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na wniosek Zarządu 

Powiatu Rada Powiatu w Rybniku uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, 

zwaną dalej „Radą” oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Powiatu 

Rybnickiego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej w/w 

organizacji.  

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z Radą oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a do 

czasu powołania Rady wyłącznie z organizacjami wymienionymi wcześniej.  

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

w przedmiocie projektów prawa miejscowego poddawanego konsultacjom.  

§ 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu 

Rybnickiego.  

§ 5. 1. Projekty aktów prawa miejscowego, które odnoszą się do działalności uprawnionych poddaje się pod 

konsultacje z inicjatywy Zarządu Powiatu lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 1, których 

działalność statutowa obejmuje dziedzinę dotyczącą przygotowywanego aktu prawa miejscowego.  

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim podmiotów.  

§ 6. 1. Zarząd Powiatu określa w szczególności przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz 

właściwą komórkę organizacyjną odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.  

2. Informację o podejmowanych konsultacjach, Zarząd Powiatu Rybnickiego publikuje na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku. Informacja taka może być również opublikowana w prasie 

o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku i na terenie 

Powiatu Rybnickiego.  

3. Konsultacje mogą mieć formę:  

- konsultacji pisemnej – w wersji papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,  

Katowice, dnia 16 marca 2012 r.
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- konsultacji ustnej – podczas spotkań organizowanych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

wymienionymi w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.  

4. W przypadku konsultacji pisemnej termin do wyrażania opinii przez podmioty, o których mowa w § 

1 nie może być krótszy niż 7 dni, licząc od dnia doręczenia projektu aktu prawa miejscowego będącego 

przedmiotem konsultacji Radzie lub zamieszczenia informacji o konsultacjach z załączonym projektem aktu 

prawa miejscowego poddanego konsultacjom na stronie internetowej Starostwa Powiatu Rybnickiego.  

5. Nieprzedstawienie przez Radę opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego 

projektu aktu prawa miejscowego.  

6. Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszanym 

stanowiskiem danych umożliwiających kontakt np. adres, telefon, email. Stanowiska anonimowe nie będą 

brane pod uwagę.  

7. Po zakończeniu konsultacji, sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji wraz z własnym 

stanowiskiem oraz projektem uchwały objętej konsultacjami komórka merytoryczna prowadząca konsultację 

przedstawia Zarządowi Powiatu. Stanowisko Zarządu odnośnie uzyskanych opinii publikuje się na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

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

Województwa Śląskiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

Jan Tokarz 
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