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SPRAWOZDANIE STAROSTY Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU 

WODZISŁAWSKIEGO W SPRAWIE USTANOWIENIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 

POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE ORAZ 

ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ. 

 

 

W celu poznania opinii 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 jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) przekazano do konsultacji 

projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia Nagród  

i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia  

w działalności sportowej. 

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

organizacyjną odpowiedzialną za jej przeprowadzenie.  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 19 maja 2011 r. do dnia  

08 czerwca 2011 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały 

zostały umieszczone na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego w zakładce 

„OGŁOSZENIA”. Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone  

w formie pisemnego wyrażania opinii.  

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii  

do projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia Nagród  

i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia  

w działalności sportowej. 

 

W związku z wprowadzeniem zmian do powyższego projektu uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego ponownie skierowano do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. 

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

organizacyjną odpowiedzialną za jej przeprowadzenie.  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 27 lipca 2011 r. do  

10 sierpnia 2011 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały 

zostały umieszczone na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego w zakładce 

„OGŁOSZENIA”. Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone  

w formie pisemnego wyrażania opinii.  
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W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii do 

projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia Nagród  

i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia  

w działalności sportowej. 

 

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

z 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.  

 

 

STANOWISKO ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE JEST NASTĘPUJĄCE: 

 

Po przeprowadzonych konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, w ramach których nie wniesiono 

opinii, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2011 r. 

postanowił przekazać Radzie Powiatu Wodzisławskiego przygotowany powyższy projekt 

uchwały w celu jej podjęcia na posiedzeniu Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  

25 sierpnia 2011 roku.  

Sprawozdanie wraz ze stanowiskiem zostało skierowane do publikacji na stronie internetowej 

Powiatu. 

 

 

Wodzisław Śl., 11 sierpnia 2011 r.   

 

             Tadeusz Skatuła   

Starosta Powiatu Wodzisławskiego  

  


