Uchwała Nr XLI/287/2006
Rady Powiatu Polickiego
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu
Polickiego.

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)
Rada Powiatu Polickiego uchwala, co następuje:
§1
Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Polickiego
stanowiące załącznik do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Polickiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Cezary Arciszewski

Załącznik
do Uchwały Nr XLI/287/2006
Rady Powiatu Polickiego
z dnia 3 marca 2006 r.
ZASADY I TRYB PREPROWADZANIA KONSULTACJI
Z MIESZKAŃCAMI POWIATU POLICKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Polickiego, zwane dalej „konsultacjami”,
przeprowadza się w przypadkach:
1) przewidzianych ustawami,
2) w innych sprawach ważnych dla Powiatu Polickiego, o ile Rada Powiatu Polickiego
tak postanowi odrębną uchwałą.
2. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie Powiatu
Polickiego, posiadające czynne prawo wyborcze.
3. W razie wątpliwości, co do uprawnień osoby zainteresowanej udziałem w konsultacjach,
stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące przy ustalaniu czynnego prawa wyborczego
do rady powiatu.
§2
1. Konsultacje przeprowadzane w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1), swoim
zasięgiem obejmują terytoria przewidziane w ustawie, która stanowi o konieczności ich
przeprowadzenia.
2. W przypadku nieokreślenia przez ustawodawcę zasięgu terytorialnego konsultacji,
o których mowa w ust. 1, ustala się, iż mogą one dotyczyć terenu całego powiatu lub być
ograniczone do terenu poszczególnych gmin Powiatu Polickiego.
3. Zasięg terytorialny konsultacji w przypadkach, o których mowa w ust. 2, uzależniony jest
od przedmiotu konsultacji.
4. Konsultacje przeprowadzane w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2), mogą
dotyczyć terenu całego powiatu lub być ograniczone do terenu poszczególnych gmin
Powiatu Polickiego.
5. Zasięg terytorialny konsultacji w przypadkach, o których mowa w ust. 4, uzależniony jest
od przedmiotu konsultacji.
6. Wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Powiatu
Polickiego.

Rozdział II
Zasady przeprowadzania konsultacji
§3
1. Konsultacje przeprowadzane w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1),
przygotowuje i przeprowadza Zarząd Powiatu Polickiego, w formie i czasie
umożliwiającym ich przeprowadzenie.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane w formie:
1) przedstawicielskiej,
2) bezpośredniej.
3. Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1), mogą być przeprowadzane w formie
innej niż przewidziana w ust. 2, jeżeli wymaga tego przedmiot konsultacji, czas
wyznaczony na ich przeprowadzenie bądź też inne istotne dla sprawy okoliczności.
§4
1. Konsultacje przeprowadzane w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2),
przygotowuje i przeprowadza Zarząd Powiatu Polickiego na zasadach ustalonych przez
Radę Powiatu Polickiego.
2. Rada Powiatu Polickiego każdorazowo przed przeprowadzeniem konsultacji
w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2), określa:
1) przedmiot konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) zasięg terytorialny konsultacji,
4) formę przeprowadzenia konsultacji.
§5
1. Z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1
pkt 2), może wystąpić:
1) Starosta Policki,
2) Zarząd Powiatu Polickiego,
3) klub radnych Powiatu Polickiego,
4) grupa radnych Powiatu Polickiego, w liczbie co najmniej 3 radnych,
5) burmistrz lub wójt gminy z terenu Powiatu Polickiego,
6) rada miejska lub rada gminy z terenu Powiatu Polickiego,
7) organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Polickiego,
8) mieszkańcy Powiatu Polickiego.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji z inicjatywy mieszkańców Powiatu Polickiego
uważa się za ważny, jeżeli z inicjatywą wystąpiło, co najmniej 10 % mieszkańców.
3. Wniosek w zakresie, o którym mowa w ust. 1, składa się do Przewodniczącego Rady
Powiatu Polickiego.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy
określić cel jaki ma być osiągnięty w wyniku przeprowadzonych konsultacji.
5. Ponadto wniosek, o którym mowa w ust. 3, winien określać proponowany termin i formę
przeprowadzenia konsultacji, a także udział wnioskodawcy w organizacji i
przeprowadzeniu konsultacji.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się listę osób występujących z inicjatywą
przeprowadzenia konsultacji; lista winna zawierać: liczbę porządkową, nazwisko i imię

osoby występującej z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji, jej numer z powszechnego
elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) oraz serię i numer dowodu
tożsamości, adres zamieszkania, a także czytelny podpis.
7. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 4, 5 i 6 jest rozpatrywany przez Radę
Powiatu Polickiego w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty jego złożenia.
8. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2),
rozpatrzony w trybie określonym w ust. 6 i nieprzyjęty przez Radę Powiatu Polickiego
może zostać ponowiony przez wnioskodawcę po upływie 12 miesięcy od daty podjęcia
przez Radę Powiatu Polickiego uchwały w przedmiotowej sprawie.
9. Wyniki konsultacji przeprowadzonych w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1)
i 2), po ich zebraniu i opracowaniu, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca
od daty przeprowadzenia konsultacji, Zarząd Powiatu Polickiego przedstawia Radzie
Powiatu Polickiego.
Rozdział III
Tryb przeprowadzania konsultacji
§6
1. Podejmując działania mające na celu przeprowadzenie konsultacji w przypadku,
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1), w formie określonej w § 3 ust. 2 i 3, Zarząd Powiatu
Polickiego każdorazowo:
1) wyznacza pełnomocników do spraw przeprowadzenia konsultacji, z jednoczesnym
wskazaniem ich siedziby, a także zakresu posiadanych uprawnień oraz powierzonych
obowiązków,
2) określa kalendarz czynności konsultacyjnych.
2. Podejmując działania mające na celu przeprowadzenie konsultacji w przypadku, o którym
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2), w formie określonej przez Radę Powiatu Polickiego, Zarząd
Powiatu Polickiego każdorazowo:
1) wyznacza pełnomocników do spraw przeprowadzenia konsultacji, z jednoczesnym
wskazaniem ich siedziby, a także zakresu posiadanych uprawnień oraz powierzonych
obowiązków,
2) określa szczegółowy kalendarz czynności konsultacyjnych.
3. Kalendarz czynności konsultacyjnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), oraz szczegółowy
kalendarz czynności konsultacyjnych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), zawiera m.in.:
1) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
2) wskazanie formy wyrażenia opinii przez mieszkańców,
3) termin i zasady na jakich zostaną sporządzone np. protokoły z przeprowadzonych
konsultacji,
4) termin i miejsce podania wyników konsultacji do publicznej wiadomości.
§7
1. Konsultacje przeprowadzane w formie, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), polegają
na podjęciu przez organ stanowiący Powiatu Polickiego lub organy stanowiące
poszczególnych gmin Powiatu Polickiego uchwały w sprawie sposobu rozstrzygnięcia
sprawy będącej przedmiotem konsultacji.
2. Konsultacje przeprowadzane w formie, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2), mogą polegać
na wypowiedzeniu opinii przez mieszkańców biorących udział w konsultacjach,
np. poprzez:

1) uczestniczenie w otwartym zebraniu zorganizowanym w poszczególnych gminach
Powiatu Polickiego i osobiste złożenie podpisów na listach konsultacyjnych,
co stanowić będzie akceptację proponowanych rozstrzygnięć będących przedmiotem
konsultacji,
2) udzielenie odpowiedzi na rozesłane zapytanie.
§8
1. W przypadku konsultacji przeprowadzanych w formie, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 1),
powinny być zastosowane m.in. następujące formalności:
1) zawiadomienie o otwartym zebraniu przekazuje się mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej gminie; zawiadomienie to musi nastąpić najpóźniej
na 7 dni przed planowanym terminem tego zebrania,
2) z zebrania, o którym mowa w pkt 1), sporządza się protokół, listę obecności oraz listę
konsultacyjną z osobistymi podpisami osób uczestniczących w otwartym zebraniu;
lista obecności i lista konsultacyjna stanowią załączniki do protokołu,
3) w protokole, o którym mowa w pkt 2), zamieszcza się informację, w jakiej formie
nastąpiło zawiadomienie mieszkańców o terminie otwartego zebrania, a także kogo
wybrano na przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz podaje się przebieg dyskusji,
wyrażone w jej trakcie opinie, uwagi i wnioski,
4) protokół, o którym mowa w pkt 2), podpisują przedstawiciele gminy, w której odbyło
się otwarte zebranie oraz przedstawiciele Powiatu Polickiego uczestniczący w tym
zebraniu,
5) wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej gminie; podanie wyników konsultacji musi nastąpić najpóźniej na 7
dni po terminie przeprowadzenia konsultacji.
2. Konsultacje przeprowadzone w formie, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 1), uznaje się
za ważne bez względu na ilość mieszkańców danej gminy uczestniczących w otwartym
zebraniu.
§9
1. W przypadku konsultacji przeprowadzanych w formie, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 2),
powinny być zastosowane m.in. następujące formalności:
1) zapytanie rozsyła się do mieszkańców listami bezadresowymi lub za pośrednictwem
posłańca; pod treścią zapytania umieszcza się stosowną adnotację z informacją
o prawidłowym - pod względem formalnym - sposobie udzielenia odpowiedzi; do
zapytania dołącza się zaadresowaną kopertę zwrotną,
2) termin udzielenia odpowiedzi na zapytanie ustala się na 14 dni licząc od daty wysłania
zapytania do mieszkańców do daty jego nadania przez mieszkańców,
3) po sporządzeniu zbiorczych zestawień otrzymanych odpowiedzi sporządza się
protokół z przeprowadzonej konsultacji,
4) w protokole, o którym mowa w pkt 3), zamieszcza się informację o składzie
osobowym zespołu powołanego w celu sporządzenia zbiorczego zestawienia, z
podaniem funkcji pełnionych przez poszczególne osoby w tym zespole, a także
informacje nt. ilości rozesłanych zapytań i ilości otrzymanych odpowiedzi, z
wyszczególnieniem ilości odpowiedzi udzielonych - pod względem formalnym ważnie i nieważnie,
5) protokół, o którym mowa w pkt 3), podpisują członkowie zespołu powołanego w celu
sporządzenia ww. zbiorczego zestawienia,

6) wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w Powiecie Polickim; podanie wyników konsultacji musi nastąpić najpóźniej
na 7 dni po terminie przeprowadzenia konsultacji.
2. Konsultacje przeprowadzone w formie, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 2), uznaje się
za ważne jeśli ważną - pod względem formalnym - odpowiedź nadeśle 15 %
mieszkańców, do których rozesłano zapytanie.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.),
a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące w tym zakresie.

