
Wodzisław Śląski, dn. 14 grudnia 2022 r. 

Stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczące konsultacji społecznych 
przeprowadzonych w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego” 
oraz ustalenia zasad i trybu nadawania go  

Działając na podstawie § 18 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr XVII/197/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu 
Wodzisławskiego, a także na podstawie § 4 ust. 6 Uchwały Nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku 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, 
Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu Wodzisławskiego stanowisko z przeprowadzonych 
konsultacji. 

 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2022 r. skierował 

projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego 
„Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego” oraz ustalenia zasad i trybu nadawania go, 
do konsultacji z: 

- mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego, 
- Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim, 
- organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 25 listopada 2022 roku do 9 grudnia 

2022 roku, w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych 
środków komunikacji. Ponadto, pismem z dnia 25 listopada 2022 r. przedłożono 
konsultowany projekt uchwały Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego 
w Wodzisławiu Śląskim w celu zaopiniowania. 
 

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęły żadne opinie 
ani uwagi do konsultowanego projektu uchwały ze strony mieszkańców Powiatu oraz 
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Natomiast Powiatowa Rada 
Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim odstąpiła od wydania opinii 
do projektu uchwały, proponując wnieść poprawki w następujących zapisach: 

1)  w § 4 i § 5 po słowie „osobie”, „osobom” należałoby dodać „fizycznej/ym, 
prawnej/nym”. 



2) § 6 ust. 1 pkt 3) należy wykreślić słowo „stowarzyszenie”, gdyż określenie 
„organizacja społeczna” jest pojęciem szerszym obejmującym zarówno 
stowarzyszenia, jak i inne organizacje pozarządowe; 

3) zapisy w § 6 ust. 3 wskazujące, co powinien zawierać wniosek o nadanie Tytułu, 
należy dostosować do osób prawnych i jednostek organizacyjnych.  

 Zarząd Powiatu Wodzisławskiego po przeanalizowaniu propozycji zgłoszonych do treści 
projektu uchwały przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego uznał za zasadne, 
aby je zaakceptować.   

W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił przekazać Radzie Powiatu 
Wodzisławskiego przedmiotowy projekt uchwały uwzgledniający wskazane poprawki, 
w celu jej podjęcia na sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 grudnia 2022 r. 
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