UCHWALA NR XXXVIII/294/10
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 27 pazdziernika 2010 r.
w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z rnda_ dzialalnosci pozytku publicznego lub organizacjami
pozarz^dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacic projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach
dotycz^cych dziatalnosci statutowej tych organizacji oraz programu wspolpracy z tymi organizacjami.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.Nr96poz. 873; z 2004 r.Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155 poz. 1298,
Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 94 poz. 651; z2008 r. Nr 209 poz. 1316;
z 2009 r. Nr 22 poz. 120, Nr 19 poz. 100, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 146) oraz art. 12 pkt I I , art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza^dzie powiatowym ( tekst jednolity 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 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.
Nr 162 poz. 1568; z 2002 r.Nr 153 poz. 1271; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2002 r. Nr 214 poz. 1806; z 2007 r. Nr
173 poz. 1218; z 2008 r.Nr 180 poz. 180 poz. I I 1 1 , Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z2010 r. Nr 28
poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106poz.675)
Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskini uchwala, co nastepuje:
§ 1. Okresla si? szczegolowy sposob konsultowania z rada^ dzialalnosci pozytku pubiicznego lub organizacjami
pozarza^dowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotycza^cych
dzialalnosci statutowej tych organizacji oraz programu wspolpracy ztymi organizacjami w brzmieniu ustalonym
w zal^czniku do niniejszej uchwary.
§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si? Zarzadowi Powiatu Piotrkowskiego.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urze_dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodnicza^cy Rady Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskini

Andrzej Jaros
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Zatqcznik do Uchwary Nr XXXVIII/294/10
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 27 pazdziernika 2010 r.
§ 1. Konsultacje przeprowadza si? w celu poznania opinii, uwag i wnioskow rady dzialalnosci pozytku
publicznego lub organizacji pozarzajiowych i podmiotow wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o dzialainosci
pozytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektow prawa miejscowego w dziedzinach dotycza^cych
dzialalnosci statutowej tych organizacji oraz programu wspolpracy ztymi organizacjami. Uprawnionymi do
udzialu w konsultacjach sa_ dzialajq.ce na terenie powiatu organizacje pozarza^dowe i podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz rada dzialalnosci pozytku publicznego.
§ 2. 1. Konsultacje moga^miec form?:
1) bezposrednich spotkari z przedstawicielami organizacji i podmiotow, o ktorych mowa w §1,
2) skladania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji droga_ pocztowa^, elektroniczna, lub
bezposrednio w kancelarii Starostwa.
2. O wyborze formy konsultacji decyduje organ zarz^dzaja^cy konsultacje.
§ 3. Decyzje wsprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Zarza^d Powiatu Piotrkowskiego w drodze
uchwaly.
W uchwale o konsultacjach okresla si?:
1) przedmiot konsultacji,
2) termin rozpocz?cia i zakoriczenia konsultacji,
3) form? przeprowadzenia konsultacji,
4) adres strony internetowej, na ktorej zamieszczono projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego,
5) komork? organizacyjna^ odpowiedzialna^ za przeprowadzenie konsultacji,
6) inne inform acje, o ile wymaga tego forma konsultacji.
§ 4. Informacja o podejmowanych konsultacjach zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ptotrkowie
Tryb. i na tablicy ogloszeri Starostwa Powiatowego wterminie nie krotszym niz 3 dni przed terminem ich
rozpocz?cia. Wynik konsultacji ma charakter opiniotworczy i nie jest wiqzqcy. Konsultacje uwaza si? za wazne bez
wzgl?du na ilosc uczestnicza^cych w nich organizacji i podmiotow Nie przedstawienie opinii we wskazanym
terminie oznacza rezygnacj? z prawa do wyrazenia stanowiska w konsultowanej sprawie. Stanowiska anonimowe
nie b?da^ rozpatrywane.
§5. 1) Uwagi i opinie, co do sprawy poddanej konsultacji winny bye przedstawione w formie pisemnego
stanowiska i nalezy je skladac bezposrednio w Biurze Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowellgo
w Piotrkowie Tryb. lub droga^ e-mailowa^ na adres promocja@powiat-piotrkowski.pl . Termin wyrazenia pisemnej
opinii okresla Zarza_d Powiatu z tym, ze nie moze bye on krotszy niz 7 dni od dnia podania projektu aktu prawa
miejscowego do publicznej wiadomosci zgodnie z §4.
2)Z przebiegu bezposrednich konsultacji sporza^dzany jest protokol zawieraja^cy temat konsultacji, przebieg
dyskusji oraz podj?te ustalenia i opinie. Do protokolu dolqcza si? list? obecnosci uczestnikow spotkania.
3) Wyniki konsultacji Zarza^d Powiatu Piotrkowskiego publikuje na stronie internetowej Starostwa oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej, a takze na tablicy ogloszen oraz przedstawia Radzie Powiatu
Piotrkowskiego.
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