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Poz. 9424
UCHWAŁA NR XLVI/191/17
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO
z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalniości
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
ich działalności statutowej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Rada Powiatu Łosickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą
działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich
działalności statutowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łosickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Grażyna Kasprowicz
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/191/17
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 16 października 2017 r.
Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności
statutowej
§ 1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe i rada działalności pożytku publicznego od
chwili jej powołania, łącznie zwane organizacjami pozarządowymi, działające na terenie Powiatu Łosickiego,
w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. Konsultacje prowadzone są z zakresu ujętego w §1 z inicjatywy Zarządu Powiatu Łosickiego.
§ 3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać :
1. cel konsultacji,
2. przedmiot konsultacji,
3. czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4. formę konsultacji,
5. zasięg terytorialny konsultacji.
§ 4. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem dokumentu przeznaczonego
do konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Łosicach oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łosicach, w terminie
nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone dodatkowo
w prasie lokalnej.
§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone co najmniej w jednej z podanych form :
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w oznaczonymi miejscu i czasie,
2) wyrażenie opinii i uwag w danej kwestii w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazane adresy,
a ponadto
3) w innych dostępnych formach.
2. Wyboru formy bądź form konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Zarząd Powiatu
Łosickiego.
3. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi termin wyrażenia opinii
nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.
§ 6. 1. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół,
którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania. Protokół zawiera zestawienie zgłoszonych
w trakcie konsultacji opinii i uwag.
2. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone pisemnie lub elektronicznie w czasie konsultacji,
kierowane są do wyznaczonej przez Zarząd Powiatu Łosickiego komórki organizacyjnej Starostwa.
3. Wyznaczona przez Zarząd Powiatu Łosickiego komórka organizacyjna rozpatruje
ww. opinie i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Zarządu Powiatu
Łosickiego.
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4. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem właściwej
merytorycznie komórki organizacyjnej, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia,
zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Łosicach, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
5. Wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.
6. Wyniki konsultacji Zarząd Powiatu Łosickiego przedstawia Radzie Powiatu w uzasadnieniu do
projektów aktów, co do których przeprowadzono konsultacje.

