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UCHWAŁA NR XIV/103/2012
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego powiatu rawskiego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 

40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ust. 

5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) 

Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 

1)pomocniczości; 

2)suwerenności; 

3)partnerstwa; 

4)efektywności; 

5)uczciwej konkurencji; 

6)jawności. 

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu rawskiego. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1 w sprawie 
poddanej konsultacji. 

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu rawskiego. 

§ 4. 1. W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji, Starosta określa w szczególności przedmiot, 
formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej odpowiedzialną za ich przeprowadzenie. 

2. Informację o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem dokumentu przeznaczonego do konsultacji 
publikuje sie na stronie interentowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

3. Konsultacje mogą mieć formę: 

1)pisemną - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscoswego do podmiotów, o których mowa w § 3 pkt. 3 w 
celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii; 

2)zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego; 

3)bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa w § 3 pkt. 3. 
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4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie, 
przedmiocie konsultacji oraz ich wynikach. 

5. Termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach 
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Nie przedstawienie opinii w wyznaczonym terminie oznacza 
rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

6. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 
7 dni przed wyznaczoną datą spotkania, wysyła się infromację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja 
powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający 
infromację o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się 
listę obecności uczestników spotkania. 

7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów wymienionych 
w § 3 ust. 1. 

8. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Starosta przedstawia Radzie Powiatu załączając jednocześnie 
stanowisko Zarządu Powiatu odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.5 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jednostki samorządu 
terytorialnego określają w drodze uchwały szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy projektów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 


