UCHWAŁA Nr 49/119/2011
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 6 października 2011r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu
Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
Na podstawie art. 12 pkt. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), § 2 ust. 2 Uchwały Nr XLVIII/208/2010 Rady
Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku
publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
uchwala, co następuje:
§ 1.
Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku
publicznego projektu „Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2012” .
§ 2.
Definicje
Ilekroć w uchwale 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. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Programie – rozumie się przez to projekt Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2012 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
3) uczestnikach konsultacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy.
§ 3.
Termin konsultacji
Konsultacje będą prowadzone w terminie od 11 do 25 października 2011 roku.
§ 4.
Formy konsultacji
1) Konsultacje będą prowadzone pisemnie i ustnie w następujących formach:
a) spotkania otwartego z organizacjami pozarządowymi przygotowywanych we współpracy
z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa
b) przyjmowania stanowisk w sprawie programu faksem i mailem
c) publikacji projektu programu na stronie powiatu chrzanowskiego www.powiatchrzanowski.pl w dziale AKTUALNOŚCI oraz zakładce STOWARZYSZENIA KONSULTACJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
d) przekazania projektu programu do zaopiniowania przez Powiatową Radę Działalności
Pożytku Publicznego.

2) Organizacje zgłaszają swoje stanowiska na formularzu zgłoszeniowym będącym
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym
stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także
danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego.
4) Stanowiska anonimowe lub niezawierające informacji, o których mowa w pkt 3, nie będą
rozpatrywane.
§ 5.
Uczestnicy konsultacji
W konsultacjach biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
§ 6.
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział,
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w niniejszej uchwale.
§ 7.
Nieprzedłożenie przez uczestników konsultacji stanowisk w terminie wskazanym zgodnie
z § 3, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia w konsultowanej sprawie.
§ 8.
Sposób publikacji informacji o wynikach konsultacji
Informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostaną opublikowane do dnia
5 listopada 2011 r. na stronie internetowej www.powiat-chrzanowski.pl oraz będą dostępne
w Wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Promocji i Funduszy Pozabudżetowych.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) nałożyła w art. 5 ust. 5 obowiązek konsultowania
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. Przepis ten wszedł w życie z dniem 12 marca 2010 r. i odnosi się także do
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada Powiatu Chrzanowskiego
Uchwałą Nr XLVIII/208/2010 z dnia 29 września 2010 r. określiła szczegółowy sposób
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a § 2 ust. 2 tej uchwały stanowi, iż
decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie
uchwały. Niniejsza uchwała jest realizacją wymogu ustawy o pożytku publicznym
i wykonaniem zapisów cytowanej Uchwały Rady.

