
Uchwała Nr XLII/325/10
Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 30 września 2010 roku

w  sprawie   sposobu  konsultowania  z  radami  działalności  pożytku  publicznego  lub 
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1592  z  późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24  
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 
96, poz. 873 z  poźn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Konsultacje z radami pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku  publicznego  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących   
działalności statutowej  tych organizacji prowadzone będą w sposób następujący:

   1)  poprzez zamieszczenie na okres 7 dni na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Rawiczu 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji;
2)  zamieszczenie  projektów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności 
statutowej tych organizacji poprzedzone będzie informacją opublikowaną na stronie oficjalnej 
Powiatu Rawickiego  www.powiatrawicki.pl w zakładce aktualności w sekcji – organizacje 
pozarządowe.

§ 2. Uwagi  i  opinie,  co  do  sprawy  poddanej  konsultacji,  o  której  mowa  w § 1 mogą być 
przedstawione  w  formie  pisemnego  stanowiska,  które  należy  składać bezpośrednio do 
Koordynatora   współpracy  Powiatu  Rawickiego  z  organizacjami  pozarządowymi,  którym 
jest   Wydział   Oświaty   i   Spraw   Społecznych   lub  drogą   elektroniczną  na adres e-mail: 
oswiata@powiatrawicki.pl

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 4. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  opublikowania  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

      (-) Piotr Dubicki

http://www.powiatrawicki.pl/


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/325/10
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 30 września2010 r.

Przesłanką  do  przyjęcia  uchwały  Rady  Powiatu  Rawickiego  w  sprawie  sposobu 
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowych tych organizacji jest przyjęta dnia 22 stycznia 2010 r. nowelizacja 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która wprowadza nowe przepisy 
dotyczące konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Ponadto na uwagę zasługuje fakt,  ze znowelizowana ustawa nie precyzuje szczegółowego 
sposobu prowadzenia tych konsultacji. 

Naczelnik
Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych

   (-) Maria Wojtkowiak


