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UCHWAŁA Nr LII/359/2022
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2022 r., póz. 528) Rada Powiatu Łowickiego

uchwala, co następuje:

§ l. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Powiatu Łowickiego, zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych w Powiecie Łowickim,
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w przypadkach
przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu mogą być
przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu. Art. 3d ust. 2 ww.
ustawy wprost stanowi, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu
określa uchwała rady powiatu.



Załącznik
do Uchwały Nr LII/359/2022
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOWICKIM
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Rozdział l
Przepisy ogólne

§ l. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Powiatu Łowickiego, zwanego dalej Powiatem.

§ 2. Regulamin stosuje się do przedsięwzięć, dla których tryb konsultacji nie został
określony w przepisach odrębnych.

Rozdział 2
Cel konsultacji

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu:
l) włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne w sprawach mających wpływ na jakość ich

życia;
2) zasięgania opinii, propozycji i uwag od mieszkańców odzwierciedlających ich

zróżnicowane potrzeby w określonej sprawie;
3) aktywizacji środowisk lokalnych, wzrostu zaangażowania mieszkańców w działania na

rzecz Powiatu oraz wzmacniania zaufania społecznego.

Rozdział 3

Zasięg konsultacji
§ 4. Konsultacje mogą mieć zasięg:

l) ogólnopowiatowy - we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkańców całego Powiatu;
2) lokalny - we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkańców określonej części Powiatu.

Rozdział 4
Zakres merytoryczny konsultacji

§ 5. Konsultacje obligatoryjne przeprowadza się w przypadkach określonych ustawami.
§ 6. Konsultacje fakultatywne można przeprowadzić w innych sprawach ważnych dla

mieszkańców Powiatu.

Rozdział 5

Inicjatywa w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych
§ 7. Zarząd Powiatu może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy albo na

wniosek:

l) Rady Powiatu;
2) grupy co najmniej 100 mieszkańców obszaru objętego konsultacjami;
3) organizacji społecznych, działających na terenie Powiatu w liczbie co najmniej 3.
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Rozdział 6

Procedura inicjowania konsultacji społecznych
§ 8. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składa się do Zarządu Powiatu Łowickiego.
§ 9. Wniosek, o którym mowa w § 8, powinien zawierać:

l) dane wnioskodawcy, w tym wskazanie osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania
wnioskodawców oraz adres do korespondencji;

2) cel i przedmiot konsultacji;
3) zasięg konsultacj i;
4) proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
5) proponowane formy i miejsca prowadzenia konsultacji;
6) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

§ 10. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Powiatu,
o których mowa w § 7 pkt 2, powinien także zawierać listę osób popierających wniosek, tj.:
l) imię, nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) własnoręczny podpis.

§ 11. Zarząd Powiatu Łowickiego rozpatmje wniosek, uwzględniając ważność
przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu
konsultacji w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadku odmowy
uzasadnia na piśmie swoją decyzję.

§ 12. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Zarząd Powiatu Łowickiego
w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, wzywa osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie
7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Rozdziat 7
Procedura przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 13. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu
Łowickiego w formie uchwały.

§ 14. Uchwała, o której mowa w § 13 podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu i w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 15. Konsultacje społeczne trwają nie krócej niż 14 dni.

Rozdział 8

Formy konsultacji
§16. l. Konsultacje są prowadzone w co najmniej jednej z podanych fonn:

l) otwarte spotkania i debaty z mieszkańcami;
2) zbieranie uwag i wniosków w punktach konsultacyjnych;
3) badanie opinii mieszkańców poprzez formularze, ankiety, sondaże z wykorzystaniem

metod tradycyjnych lub drogą elektroniczną;
4) wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji

społecznych.
2. Możliwe jest stosowanie łączenia kilku form przeprowadzania konsultacji.
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Rozdział 9
Akcja informacyjno-promocyjna

§ 17. Wszystkie konsultacje muszą być poprzedzone odpowiednią do ich przedmiotu
i zakresu akcją informacyjno-promocyjną, w szczególności na stronie internetowej Powiatu
Łowickiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz na tablicy ogłoszeń gminy objętej
konsultacjami.

§ 18. Organizator konsultacji ma obowiązek przygotowania i dostarczenia
mieszkańcom rzetelnych i obiektywnych informacji, w zakresie przedmiotu konsultacji.

Rozdział 10
Zakończenie konsultacji

§ 19. Zarząd Powiatu Łowickiego podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji
w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

§ 20. Raport z wyników konsultacji zamieszcza się na strome internetowej Powiatu
Łowickiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu,
dodatkowo raport może być udostępniony w inny sposób, szczególnie dogodny dla
uczestników.

§21. Raport powinien zawierać w szczególności:
l) sprawozdanie z przebiegu konsultacji zawierające m.in. infonnacje o tym kto, kiedy i przy

użyciu jakich metod i form przeprowadził konsultacje, liczbę osób w nich uczestniczących;
2) analizę uzyskanych informacji, a w przypadku opinii i wniosków, ich zestawienie wraz

ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Łowickiego.
§ 22. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących

w nich udział.

§ 23. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organu Powiatu podejmującego
rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.
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