
  UCHWAŁA Nr  XXXVII/245/10 

RADY POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia21 września  2010 r. 

w sprawie określenia  zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami, o których mowa 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 i podmiotów 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (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 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późń. zm) postanawia się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się zasady przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

i  podmiotów określone w załączniku do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starosta Powiatowego 

w Makowie Mazowieckim. 

          Przewodniczący Rady 
         /-/ Roman Zakrzewski 

  



                                     Załącznik  

       do uchwały Nr XXXVII/245/10 

                             Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim 

                             z dnia 21 września 2010 r.   

 

 

Zasady przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne  

§ 1. 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

2) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy, 

3) programie –  rozumie się przez to program współpracy Powiatu Makowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

4) powiecie – rozumie się przez to Powiat Makowski, 

5) radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu w Makowie Mazowieckim, 

6) staroście – rozumie się przez to Starostę Powiatu Makowskiego, 

7) stronie internetowej – rozumie się przez to adres internetowy www.powiat-makowski.pl. 

 

Rozdział II  

Procedura konsultacji  

§ 2. 

1. Przedmiotem konsultacji są: 

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

  



o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami 

pozarządowymi, 

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy powiatu makowskiego 

z organizacjami pozarządowymi. 

§ 3. 

1.  Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy: 

1) Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim, 

      2) Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim. 

2.  Konsultacje przeprowadza się, w celu poznania opinii organizacji pozarządowych o poddanej 

konsultacji sprawie.  

3. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu 

Makowskiego, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.  

§ 4. 

1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) termin zakończenia konsultacji, 

3) formę konsultacji. 

2. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach: 

1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

2) wyrażania pisemnej opinii w danej kwestii, 

3) zamieszczania projektów aktów prawa miejscowego i programów współpracy na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego. 

 

 § 5. 

1. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu. 

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji 

pozarządowych.  

§ 6. 

1. O wyborze danej formy konsultacji decyduje organ zarządzający konsultacje. 

  



  

2. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są 

do inspektora ds. społecznych w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Obronnych, 

Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych. 

3. W przypadku przeprowadzenia bezpośrednich spotkań sporządzany jest protokół zawierający 

temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się 

listę obecności.  

4. Wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim. 

5. Wyniki konsultacji będą opublikowane na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Makowie Mazowieckim. 

 
        Przewodniczący Rady 
        /-/ Roman Zakrzewski 

 


