
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego 

oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały 

Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 

wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i 

zasad korzystania z tych przystanków.   

 

W celu poznania opinii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji 

pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze 

zmianami) przekazano do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków.  

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach od 

2 kwietnia 2013 r. do 16 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej 

uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej powiatu wodzisławskiego oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej, a także na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego przy ulicy Bogumińskiej 2 i ulicy Pszowskiej 

92A. 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, formę, termin oraz właściwą komórkę organizacyjną 

odpowiedzialną za ich przeprowadzenie. 

  

Działając na zasadzie § 4 ust. 4 Uchwały Nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego, Starosta przedłożył Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego celem konsultacji 

pisemny projekt powyższego aktu prawa miejscowego wraz z uzasadnieniem.  

  

Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania 

opinii. 

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie nie wyraziły opinii, natomiast  Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 

przedłożyła pozytywną opinię do projektu uchwały Pady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków. 

Zgodnie z § 4 ust. 6 Uchwały Nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 

2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego, sprawozdanie 

z przeprowadzonych konsultacji Starosta przedstawia Radzie Powiatu załączając stanowisko Zarządu Powiatu 

odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego. 

                                                                                                               Starosta Powiatu Wodzisławskiego 


