
Uchwała Nr 191/1115/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 5 lutego 2018 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu 

stalowowolskiego 

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tj. Dz. U. z 2017, poz. 1868.), §1 uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 

28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa 

miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego, po 

przeprowadzeniu wymaganych konsultacji społecznych. 

 

 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Stalowowolskiemu.  

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 



„projekt” 

 

UCHWAŁA NR ..................../2018 

RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO 

z dnia ........................... 2018 r. 

 

 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego 

 

 

 

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1868), 

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu 

stalowowolskiego w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Zaakceptowano: 

Tomasz Wosk – Naczelnik Wydziału PKZ 

Aleksander Szczęch – Radca prawny 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr………./2018 

          Rady Powiatu Stalowowolskiego 

          Z dnia…………………2018 r. 

 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego 

 

§ 1. 

 

1. Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie partycypacji społecznej w ważnych dla 

samorządu powiatowego sprawach poprzez zbieranie opinii, propozycji i wniosków dotyczących 

ważnych przedsięwzięć, planów i programów strategicznych, itp. 

2. Konsultacje społeczne przeprowadzane są w przypadkach przewidzianych ustawą oraz 

w innych sprawach ważnych dla samorządu powiatowego w Stalowej Woli. 

3. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzane w szczególności w sprawach dotyczących: 

1) strategii rozwoju powiatu;  

2) wieloletnich planów i programów inwestycyjnych; 

3) innych spraw wymagających zasięgnięcia opinii społecznej. 

4. Konsultacje przeprowadza się: 

1) przed ostatecznym przyjęciem konsultowanych dokumentów; 

2) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich osób, podmiotów 

z terenu powiatu stalowowolskiego; 

3) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich 

szczegółowych zasad i trybie. 

5. Konsultacje społeczne prowadzone są przez organy powiatu i mają zasięg ogólnopowiatowy. 

 

§ 2. 

 

1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby zamieszkałe na terenie 

powiatu stalowowolskiego. 

2. Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich 

mieszkańców lub podmiotów. 

§ 3. 

 

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się: 

1) gdy wymagają tego przepisy ustaw; 

2) w innych sprawach należących do zakresu działania powiatu z inicjatywy: 

a) Rady Powiatu 

b) Zarządu Powiatu 

c) Starosty Stalowowolskiego. 

 

 

§ 4. 



 

1. Procedurę konsultacji społecznych wszczyna Zarząd Powiatu w drodze uchwały. 

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Zarząd Powiatu określa: 

1) przedmiot konsultacji; 

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

3) zasięg konsultacji; 

4) formę konsultacji; 

5) podmioty i osoby uprawnione do konsultacji; 

6) komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji; 

7) sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji.  

 

§ 5. 

 

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w jednej z następujących form:  

1) badania ankietowego przeprowadzonego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, 

badania ankietowego przeprowadzonego na terenie wszystkich gmin lub części obszaru powiatu, 

badania ankietowego przeprowadzonego za pośrednictwem ogólnodostępnego serwisu 

internetowego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, 

2) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, 

3) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu, założeń do 

projektu dokumentu lub propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla powiatu na stronie 

internetowej Starostwa i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej, 

formularza zgłoszenia uwag, formularza ankietowego, itp. 

4) przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom, instytucjom  lub innym 

podmiotom, 

5) warsztatów i paneli obywatelskich, innych bezpośrednich spotkań z grupami mieszkańców, 

6) spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu. 

2. O wyborze formy konsultacji społecznych decyduje Zarząd Powiatu, stosownie do potrzeb 

i zaistniałych okoliczności. 

3. Dopuszcza się łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych lub przeprowadzenie 

konsultacji w innej formie niż wymieniona w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem 

konsultacji. 

4. Konsultacje społeczne trwają minimum 14 dni lub – jeśli ustawy przewidują inaczej – zgodnie 

z ustawą.  

 

§ 6. 

 

1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych umieszcza się z co najmniej 7 – dniowym 

wyprzedzeniem, stosownie do zakresu konsultacji: 

1) na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego, 

2) na stronie BIP Starostwa Powiatowego,  

3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

2. Dodatkowo zawiadomienie o konsultacjach społecznych może być umieszczone:  

1) w ogólnodostępnych serwisach internetowych gmin z terenu powiatu stalowowolskiego; 

2) na tablicach ogłoszeń urzędów gmin z terenu powiatu stalowowolskiego;  

3) na tablicach ogłoszeń dostępnych na terenie powiatu;  

4) w lokalnych mediach. 



 

§ 7. 

 

1. Spotkaniom przeprowadzanym w ramach konsultacji społecznych przewodniczy Starosta 

Stalowowolski lub osoba przez niego upoważniona. 

2. Ze spotkania sporządza się protokół. 

3. W protokole zamieszcza się informację o formie zawiadomienia, terminie konsultacji 

społecznych, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat, przebieg konsultacji, 

podjęte ustalenia i opinie. 

4. Raport, o którym mowa w ust. 1, podlega opublikowaniu na stronie internetowej Starostwa oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji 

społecznych. 

5. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów 

Powiatu. 

 

§ 8. 

 

1. Obsługę informacyjno – organizacyjną konsultacji społecznych zapewnia Wydział Organizacji 

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

2. W sprawach dotyczących kompetencji i zadań wykonywanych przez inne wydziały Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli obsługę merytoryczną prowadzonych konsultacji zapewnia 

odpowiedni wydział Starostwa. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu 

powiatu stalowowolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego. 

 

 

Możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu wynika wprost 

z art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Natomiast art. 3d 

ust. 2 tejże ustawy nakłada obowiązek przyjęcia procedury obejmującej zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w formie uchwały rady powiatu.  

 

 

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych ma na celu 

zapewnienie partycypacji i akceptacji społecznej w ważnych dla samorządu powiatowego 

sprawach, poprzez zbieranie opinii, uwag, propozycji i wniosków dotyczących m.in. ważnych 

przedsięwzięć, planów i programów strategicznych. 

 

Podjęcie powyższej uchwały stwarza możliwość zwiększenia udziału mieszkańców 

w rozwiązywaniu lokalnych problemów i daje gwarancję, iż w przypadku zaistnienia sytuacji 

wymagającej przeprowadzenia konsultacji społecznych, odbywać się one będą w oparciu o znane 

mieszkańcom i przejrzyste zasady, przyjęte w formie załącznika do niniejszej uchwały. 

 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 


