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Uchwala Nr L/365/10

Rady Powiatu w Sremie

z dnia 27 pazdziernika 2010 r.

CDPIS

v.•. sprawie: okreslenia szczególowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z rada dzialalnosci pozytku publicznego lub organizacjami
pozarzadowymi i innymi podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach

dotyczacych dzialalnosci statutowej tych organizacji

N a podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózno zm.), Rada Powiatu w Sremie
uchwala, co nastepuje:

§ 1.

l. Konsultacje przeprowadza sie w przypadkach skierowania pod obrady Rady Powiatu

w Sremie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci
statutowej organizacji pozarzadowych i innych podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3
ustawy ° dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, zwany'ch dalej
"organizacjami" oraz rocznego programu wspólpracy Powiatu Sl~emskiego

z orgamzacj3m1.

2. Konsultacje przeprowadza sie z Powiatowa Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego
w przypadku jej powolania oraz z organizacjami pozarzadowymi dzialajacymi na terenie
powiatu sremskiego, w celu poznania ich opinii w sprawie aktu poddanego konsultacji.

:3. W konsultacjach moga brac udzial organizacje lub inne podmioty, których dzialalnosc

statutowa obejmuje dziedzine, której dotyczy akt pra.wa miejscowego poddawany
konsultacji.

§ 2.

Zarzad Powiatu wszczyna procedure konsultacji z Powiatowa Rada Dzialalnosci Pozytku
Publicznego oraz z organizacjami pozarzadowymi w nastepujacych formach:

l) zglaszani q uwag i opinii na pismie;
2) za posrednictwem poczty elektronicznej lub przy uzyciu formularza na stronie
internetowej;
:3) bezposrednich spotkan lub narad.

§ 3.

I-.-------------



1. Termin skladania uwag i wniosków okresla Zarzad Powiatu, przy czym nie moze on byc
krótszy niz 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o wszczeciu procedury konsultacji
w BlP. Za dziel1 zlozenia uwag i wniosków uznaje sie dzien ich wplywu do Starostwa
Powiatowego w Sremie.

2. Uwagi i wnioski do projektu aktu moga byc wnoszone:
l) w formie pisemnej;
2) za pomoca srodków komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrzesnia
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z pózno zm.).

3. Uwagi i wnioski moga byc wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentowania .
. organizacji. Do uwag i wniosków nalezy dolaczyc dokumenty potwierdzajace prawo

do reprezentowania organizacji przez osobe skladajaca uwagi i wnioski (np. statut
organizacji lub podmiotu, odpis z wlasciwego rejestru, pelnomocnictwo). W przypadku
wnoszenia uwag i wniosków za pomoca srodków komunikacji elektronicznej wymagane
dokumenty nalezy przeslac w postaci zeskanowanej.

4. Formularz zglaszania uwag i wniosków stanowi zalacznik do uchwaly.

§ 4.

Uwagi i wnioski zlozone po tenmllle okreslonyni. w informacj\' o -~szczecia.- pl:octdUlY",
konsultacji oraz niespelniajace wymogów formalnych pozostawia sie bez. rqzpatrzenia,
bez wzywania do ich uzupelnienia.

§ 5.

l. Konsultacje uznaje sie za wazne bez wzgledu na liczbe organizacji bioracych udzial
w konsultacjach przeprowadzonych w oparciu o niniejsza uchwale.

Rezuitatik6i1sultacji sa pl:zedstawiane w uzasadnieniu projektu aktu przedkladanego
Radzie Powiatu.

3. Wyniki konsultacji nie sa wiaz.ace dla organów Powiatu.

§ 6.

Wykonanie uchwaly p~wierza sie Zarzadowi Powiatu w Sremie.

§ 7.

'.U~hwala wc~odziwzyciepo uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Województwa Wielkopolskiego.



Zalacznik do uchwaly Nr L/365/10
Rady Powiatu w Sremie
z dnia 27 pazdziernika 20]0 r.

FORMULARZ ZGLASZANIA UW AG I WNIOSKÓW

dot. konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarzadowymi i innymi podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci
statutowej tych organizacji.

Podmiot zglaszajacy:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail lub adres pocztowy:

Tresc zglaszanych wniosków lub uwag - z uzasadnieniem:


