UCHWAŁA NR XIII/97/2011
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie 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 (tekst jednolity 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 (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)
Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Jarosławskiego,
2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Jarosławskiego,
3) właściwej komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego
w Jarosławiu, wskazaną przez Zarząd, odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,
4) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr
234, poz. 1536, z późn. zm.).
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności,
efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
2. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie Powiatu Jarosławskiego, w celu
poznania ich opinii w sprawie aktu poddanego konsultacji.
4. W konsultacjach mogą brać udział organizacje, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę, której
dotyczy akt prawa miejscowego poddawany konsultacji.
5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.
§ 4. 1. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Zarząd.
2. Uchwała Zarządu u sprawie przeprowadzenia konsultacji określa:
1) przedmiot konsultacji
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
3) formę konsultacji.
3. Informację
o podejmowanych
konsultacjach
Zarząd
publikuje
na
stronie
internetowej:
www.starostwo.jaroslaw.pl, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jarosławskiego:
http://www.jaroslaw.samorzady.pl, podając w szczególności przedmiot, formę lub formy, termin przeprowadzenia
konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną bądź jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za ich
przeprowadzenie.
§ 5. Konsultacje mogą mieć formę:
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1) zgłaszania wniosków i uwag w formie pisemnej,
2) bezpośrednich spotkań,
3) Platformy Konsultacji Społecznych obsługiwanej drogą elektroniczną przez Powiat Jarosławski.
§ 6. 1. Zgłaszanie wniosków i uwag w formie pisemnej następuje przy użyciu formularza umieszczonego na
stronie internetowej powiatu oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, który należy złożyć
w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, przesyłać drogą listowną na adres Starostwa
Powiatowego w Jarosławiu (decyduje data wpływu do urzędu) lub przesłać faksem na numer 16 624 62 49.
2. Wzór formularza zgłaszania wniosków i uwag stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie załącznika nr 1 do
uchwały.
Załącznik do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII - 97- 2011
4. Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione, nie zawierające uzasadnienia oraz złożone
po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia bez wzywania do ich uzupełnienia.
§ 7. 1. W przypadku konsultacji przeprowadzanych w formie spotkań, warunkiem udziału w nich organizacji
jest uprzednie zgłoszenie organizacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
Załącznik do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII - 97 - 2011
2. Formularze zgłoszeniowe niekompletnie wypełnione nie będą brane pod uwagę.
3. W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczy członek Zarządu oraz przedstawiciel właściwej komórki
organizacyjnej.
§ 8. 1. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z wykorzystaniem Platformy Konsultacji Społecznych
obsługiwanej drogą elektroniczną przez Powiat Jarosławski, konsultacje odbywać będą się zgodnie z Regulaminem
Platformy Konsultacji Społecznych stanowiącym integralną część platformy.
2. Przed przystąpieniem do konsultacji organizacje będą zobowiązane do zarejestrowania się na platformie
z zachowaniem procedury określonej w Regulaminie.
3. Platforma Konsultacji Społecznych zostanie uruchomiona nie później niż 2 tygodnie przed terminem
rozpoczęcia konsultacji. Informacja o adresie internetowym platformy zostanie zamieszczona na stronie
internetowej: www.starostwo.jaroslaw.pl, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu
Jarosławskiego: http://www.jaroslaw.samorzady.pl.
§ 9. 1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Zarząd podaje do publicznej wiadomości za
pośrednictwem strony internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż w ciągu 7 dni
od zakończenia konsultacji.
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2. Sprawozdanie zawiera:
1) zestawienie wszystkich zgłoszonych wniosków i uwag wraz z organizacjami je zgłaszającymi w przypadku
konsultacji przeprowadzonych w formie opisanej w § 6.
2) listę uczestników, temat konsultacji oraz podjęte ustalenia w przypadku konsultacji przeprowadzonych
w formie opisanej w § 7.
§ 10. 1. Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawiane są
w uzasadnieniu projektu aktu prawa miejscowego przedkładanego Radzie.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jarosławskiego
Leszek Szczybyło
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