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z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 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 statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXV/220/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca
2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, zmieniona uchwałą nr XXVIII/235/2010 Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/220/2010 Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Jerzy Wójcik
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Załącznik
do Uchwały Nr VIII/74/2011
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 15 listopada 2011r.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z 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 działalności statutowej tych organizacji
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
2) powiecie – należy przez to rozumieć powiat Warszawski Zachodni;
3) Radzie Powiatu i Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Warszawskiego Zachodniego
i Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
4) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2.1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu i prowadzące
działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
2. Konsultacje przeprowadza się w przypadku skierowania do trybu uchwałodawczego projektu aktu prawa
miejscowego w dziedzinie, dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowych działających na
terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
§ 3.1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych;
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, wskazanych w § 2, w odniesieniu do
projektów aktów będących przedmiotem konsultacji.
3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów.
§ 4.1. O przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi decyduje Zarząd Powiatu w formie
uchwały.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa przedmiot konsultacji, formę konsultacji oraz termin
konsultacji.
3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny zapewnić jak najszerszy udział organizacji
pozarządowych w konsultacjach, co pozwoli na budowanie dialogu społecznego.
§ 5.1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane
w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
2. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje projekt aktu będący przedmiotem konsultacji.
§ 6.1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się w jednej z następujących form:
1) otwarte spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
2) poprzez formularz elektroniczny zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego
integralną częścią jest lista obecności uczestników spotkania.
3. Organizacje pozarządowe wyrażają opinie i wnoszą propozycje zmian do konsultowanego aktu prawnego
poprzez formularz elektroniczny zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie nie dłuższym niż
7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.
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§ 7.1. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji, jej
danych rejestrowych, danych osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach i jej statusu w organizacji.
2. Uwagi i opinie organizacji nie zawierające danych, o których mowa w ust. 1 lub złożone po upływie
terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym
aktem prawa miejscowego.
§ 8.1. W terminie 7 dni od zakończenia konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie
przekazuje Zarządowi Powiatu opinie, zgłoszone w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian
w konsultowanym akcie prawnym.
2. Po przeprowadzeniu przez Zarząd Powiatu analizy zgłoszonych opinii, wyniki konsultacji oraz ich wpływ
na merytoryczną treść aktu Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w uzasadnieniu do projektów aktów
podlegających konsultacji.
§ 10. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów powiatu.
§ 11. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.
§ 12.1. Projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczące sfery zadań publicznych, o których mowa
w art. 4 ustawy, są przekazywane przez Zarząd Powiatu do konsultacji Powiatowej Radzie Działalności
Pożytku Publicznego, jeżeli zostanie powołana.
2. Termin wyrażenia przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego opinii o projektach,
o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia ich doręczenia.
3. Nieprzedstawienie opinii w terminie, wskazanym w ust. 2, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

