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UCHWAIA NR
RADY POWATU GRAJEWSKIEGO
z

dnia.......................

w sprawie okre6lenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych w

Powiocie Grajewskim.

Na podstawie art.3d ust.2 ustawy z dnia 5 czeMca 1998 roku o samozedzie
powiatowym (Dz.U. z2O15 t. poz. 1445,2p62n. zm., oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 t. poz. 11'18, z p62n.
zm.), uchwala sie, co nastepuje:

S 1. Przyjmuje si? Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkaicami

powiatu

grajewskiego oraz z radami dzialalnosci poZytku publicznego lub organizacjami pozazqdowymi

i podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci po4dku publicznego io
wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci
statutowej tych organizac.ii okreslone w zaleczniku do niniejszej uchwaly.
S 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzqdowi Powiatu Grajewskiego.
S 3. Uchwala wchodzi w

zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Uzedowym

Wojew6dzlwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZACY RADY

/´

Zalacznik
Uchwaty Nr

Nr

Rady

do
Powiatu

Grajewskiego z dnia

Zasady i tryb przeprcwadzenia konsultacii z mieszkaicami powiatu grajewskiego oraz
z radami dzialalnosci po2ytku publicznggo lub organizacjami pozarzqdowymi i
podmiotami, o kt6rych mowa w art 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci poiytku publicznego
i o wolontariacio projekt6w akt6w prawa mieFcowego w dziedzinach dotyczacych
dzialalno6ci statutowEj tych organizacii.
S 1. 1. W konsultacjach z mieszkaicami powiatu grajewskiego moga bra6 udzial wszyscy
mieszkaricy powiatu gra.iewskiego, chyba, 2e pzepisy stanowie inaczej.

2. Konsultacje z mieszka6cami moga byd pzeprowadzone w nastepujqcych formach:
1) protokolowanych otwartych spotkai z mieszkaicami;

2) pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag.

3. Decyzje o pzeprowadzeniu konsultacji z

mieszkaricami podejmuje

Zazqd powiatu

Grajewskiego w drodze uchwaly.
i

4. Uchwata, o K6rej mowa w ust. 3, okresla cel iforme konsultacji, termin ich rozpoczecia
zakohczenia i zasigg teMorialny oraz osobq odpowiedzialnq za ptzeprcwadzenie konsultacji.

5. Po zakohczeniu konsultacii Z-atzqd Po ialu Grajewskiego spozqdza raport z ich
przebiegu zawieraiqcy informacje o formie pzeprowadzonych konsultacji, zebranych opiniach i
wynikajacych z przeprowadzonych konsultacri wnioskach.
S 2. 1. W konsuttacjach z radami dzialalnosci poiytku publicznego lub organizacjami

pozatzqdowymi mogq uczestniczq organizacje pozaz4dowe dziatajqcg na terenie powiatu
grajewskiego iprowadzqce dzialalno66 pozytku publicznego w sfeze zadai publicznych
okreslonych w ustawie.

2.

Konsultacje prowadzone se z uwzglgdnieniem zasady pomocniczo6ci, suwerennosci
stron, partnerstwa, efeKywno6ci, uczciwej konkurencji i jawnosci.

3. 1. Pzedmiotem konsuftacji z organizacjami pozazqdowymi sq:
1) projekty akt6w prawa miejsmwego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej
organizacii pozazedowych;
S

2)

proiekty rocznych lub wieloletnich program6w wsp6lpracy powiatu grajewskiego

z o'ganizacjami pozazadowym

i;

3) inne akty prawne waZne z punktu widzenia spolecznego.

2. Konsultacje pzeptowadza sie w celu poznania opinii podmiot6w, wskazanych w S 2,

w odniesieniu do projekt6w akt6w bedqcych pzedmiotem konsultacji.

3.

Niniejsza uchwala nie narusza prawa
z odrebnych pzepis6w.

do konsultacji spolecznych

wynikajqcych

S 4. 1. O pzeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozazqdowymi decyduje Zatzqd
Powiatu Grajewskiego w drodze uchwaly.

2. Uchwala, o kt6rei mowa w ust. '1, okresla cel i forme konsultacji, termin ich rozpoczecia
i zakorlczenia i zasieg teMorialny oraz osobg odpowiedzialnqza pzeprowadzenie konsultacji.

"

3. Forma itermin pzeprowadzenia konsultacji powinny by6 adekwatne do pzedmiotu aktu
prawa miejscowego oraz liczby organizacji, kt6rej statutowej dzialalno6ci doiyczy akt, by
zapewni6 jak najszerszy udziat organizacii pozarzqdowych w konsultacjach.

S 5. 1. Ogloszenie o pzeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarzqdowymi jest
zamieszczane w Biuletynie lnformacji Publicznej, na tablicy oglosze6 w budynku Starostwa
Powiatowego w Grajewie, wterminie nie kr6tszym niz 7 dni pzed terminem ich rozpoczgcia.

2. W

zaleznosci

od potzeb ogloszenie o pzeprowadzeniu konsultacji mo2e

by6

zamieszczone w prasie lokalnej.
3. Wraz z ogloszeniem zamieszczony zostaje projeK aKu bedqcy pzedmiotem konsultacji.

S 6. l.

Konsultacje

z

otganizaqami pozarzqdowymi pzeprowadza

sie w

jednej

z nastepujecych form:

1) otwarte spotkanie z pzedstawicielami organizacji pozarzqdowych,
2) zebranie opinii droge korespondencyjnq tradycyjnq lub elektronicznE,
3) zglaszania do Zazqdu Powiatu pisemnych opinii i uwag do projeKu aktu bedacy
pzedmiotem konsultacji.

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozazqdowych spozqdza siq
protok6l, kt6rego integralnq czescia jest lista obecnosci uczestnik6w spotkania.

3. Wyboru formy konsultacji, w zaleznosci od pzedmiotu konsultacji, dokonuje Zarzed
Powiatu.
4. Termin wyra2enia opinii pzez organizacje pozazqdowe ustala Zazqd Powiatu stosownie
do pzedmiotu konsultacji.

S 7. 1. Warunkiem udziafu organizacji pozarzqdowej w konsuttacjach jest podanie nazwy
organizacji idanych rejestrowych, os6b uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz
imienia i nazwiska osoby zglaszajEcej udzial organizacji w konsultacjach.

2. Opinie i uwagi organizacji nie zawierajqce danych, o kt6rych mowa w ust. 1 lub zlozone
procedury
legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawa miejscowego.

po uplywie terminu zako6czenia konsultacji, nie bgde uwzgledniane w toku

8. 1. Po zakohczeniu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje
i uwagi, zglrszone w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian
w konsultowanym akcie prawnym.
S

Zazqdowi Powiatu opinie

2. Po Wzeprcwadzeniu ptzez Zaeqd Powiatu analizy zgloszonych opinii i uwag, wyniki
konsultacji z uzasadnieniem nieuwzglednionych wniosk6w sq pzekazy'wane Radzie Powiatu
wraz ze stosownym projekem uchwaly, a takze publikowane w Biuletynie lnformacji Publicznej
i nie p62niej niz w ciagu 30 dni od zakorlczenia konsuttacji. 3. Wyniki konsultacji oraz ich wplyw na merytorycznq tres6 aktu ZatzEd Powialu pzedstawia
Radzie Powiatu w uzasadnieniu do prqekl6w akt6w uchwal podlegajqcych konsultacji.
S 9. Wyniki konsultacji majq charaKer opiniotw6rczy, a ich wyniki nie wiqze organ6w powiatu,
chyba 2e ustawa stanowi inaczej.

S 10. Konsultacje uznaje sie za wazne bez wzgledu na liczbe podmiot6w biorqcych w nich
udziat, je2eli zostaly przeprowadzone zgodnie z niniejszymi zasadami.

