UCHWAŁA NR XVIII/172/2021
RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO
z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
przez Powiat Choszczeński

Na podstawie art. 3d ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.) Rada Powiatu
Choszczeńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych przez
Powiat Choszczeński w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Choszczeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/172/2021 r.
Rady Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 18 lutego 2021 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PRZEZ POWIAT CHOSZCZEŃSKI
§ 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.
2. Konsultacje społeczne przeprowadzane są w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa oraz w innych sprawach ważnych dla Powiatu
Choszczeńskiego.
3. Konsultacje przeprowadza się:
1) przed ostatecznym przyjęciem konsultowanych projektów,
2) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich
mieszkańców Powiatu Choszczeńskiego,
3) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie
konsultacji oraz ich szczegółowych zasad i trybie.
§ 2 .1 Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Powiatu
Choszczeńskiego.
2. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich
mieszkańców.
§ 3 .1 Konsultacje społeczne przeprowadza się:
1) gdy wymagają tego przepisy ustaw,
2) w innych sprawach ważnych i należących do zakresu działania Powiatu
Choszczeńskiego z inicjatywy:
a) Rady Powiatu Choszczeńskiego,
b) grupy mieszkańców Powiatu Choszczeńskiego w liczbie co najmniej 300
osób.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) termin przeprowadzenia konsultacji,
3) zasięg terytorialny przeprowadzenia konsultacji,

4) formy przeprowadzenia konsultacji,
5) uzasadnienie celowości przeprowadzenia konsultacji,
6) informację o sposobie dostępu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu
konsultacji.
3. W przypadku wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych
przez podmiot wymieniony w ust. 1 pkt 2 lit b do wniosku dołącza się listę
poparcia.
4. Lista poparcia, o której mowa w ust. 3 powinna zawierać:
1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,
2) adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania),
3) podpis.
5. Grupę mieszkańców, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit b reprezentują 2 osoby,
wyłonione przez tę grupę, wskazane na liście poparcia wniosku
o przeprowadzenie konsultacji.
6. Niekompletny wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych nie podlega
rozpatrzeniu, o czym informuje się wnioskodawcę.

§ 4 .1 Zarząd Powiatu Choszczeńskiego w terminie 30 dni w formie uchwały rozpatruje
wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych uwzględniając koszty
proponowanej formy konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności
lokalnej oraz zasadności proponowanej formy konsultacji. O sposobie rozpatrzenia
wniosku informuje się wnioskodawcę na piśmie.
2. W uchwale o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Zarząd Powiatu
Choszczeńskiego określa:
1)
2)
3)
4)
5)

cel i przedmiot konsultacji,
czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
formę konsultacji,
zasięg terytorialny konsultacji,
komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za przygotowanie
konsultacji,
6) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji.
§ 5 .1 Konsultacje społeczne przeprowadza się w jednej z następujących form:
1) otwartych spotkań z mieszkańcami Powiatu Choszczeńskiego,

2) badania opinii mieszkańców w formie zebrania uwag, propozycji i opinii
w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza
konsultacyjnego,
3) innych formach uzasadnionych potrzebami i celem konsultacji społecznych.
2. O wyborze formy konsultacji społecznych decyduje Zarząd
Choszczeńskiego, stosownie do potrzeb i zaistniałych okoliczności.

Powiatu

3. Dopuszcza się łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych.
4. Konsultacje społeczne trwają co najmniej 7 dni, chyba że przepisy ustawy
stanowią inaczej.
5. Zarząd Powiatu Choszczeńskiego może zlecić przeprowadzenie konsultacji
społecznych zewnętrznemu podmiotowi specjalizującemu się
w przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

§ 6 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych umieszcza się z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem, stosownie do zakresu konsultacji:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Choszcznie,
2) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Choszcznie,
3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Choszcznie,
§ 7 .1 Spotkaniom przeprowadzanym w ramach konsultacji społecznych przewodniczy
Starosta Choszczeński albo osoba przez niego upoważniona.
2. Wynik konsultacji podaje się do publicznej wiadomości nie później niż
w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Choszcznie,
2) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Choszcznie.
3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Choszcznie,
3. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla
organów Powiatu Choszczeńskiego, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
4. Zarząd Powiatu Choszczeńskiego przedstawia Radzie Powiatu Choszczeńskiego
wyniki konsultacji w uzasadnieniu do projektów aktów prawnych objętych
konsultacją

