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§ 1 

1. Procedura konsultacji społecznych obszarów i zadao realizowanych przez Powiat 

Świdnicki dotyczy: 

     1) konsultacji: 

 a) Strategii Rozwoju Powiatu, 

 b) Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

 c)  Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy, 

 d) Powiatowego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 e) Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

 f) Rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

2) innych konsultacji w sprawach ważnych dla Powiatu Świdnickiego dotyczących zadao  

 i dziedzin działalności powiatu istotnych dla mieszkaoców. 

 

 § 2 

1. Konsultacje społeczne o których mowa w  § 1 pkt.1 polegają na przekazaniu  

do zaopiniowania projektu dokumentu społecznym powiatowym radom funkcjonującym 

przy Powiecie Świdnickim zgodnie z ich właściwościami oraz Powiatowej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego. 
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 § 3 

1. Konsultacje społeczne o których mowa w  § 1 pkt.2 mogą byd wszczęte na wniosek: 

 a) grupy co najmniej 5 radnych, 

 b) Zarządu Powiatu z inicjatywy własnej, 

 c) Starosty Świdnickiego, 

 d) grupy mieszkaoców Powiatu, 

 e) Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

 f) 10 organizacji pozarządowych działających społecznie oraz mających siedzibę na 

 terenie Powiatu Świdnickiego. 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien zawierad propozycje: 

 a) przedmiotu konsultacji, 

 b) czasu rozpoczęcia i zakooczenia konsultacji, 

 c) zasięgu terytorialnego, 

 d) formy przeprowadzenia konsultacji, 

 e) uzasadnienia celowości przeprowadzenia konsultacji, 

 f) informacji o sposobie dostępu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu 

konsultacji. 
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3. Wniosek grupy mieszkaoców o przeprowadzenie konsultacji społecznych winien uzyskad 

poparcie co najmniej 200 mieszkaoców Powiatu. 

4. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych, o którym mowa  

w ust. 1 pkt. d powinna zawierad: 

 1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcie, 

 2) adres zamieszkania, 

 3) podpis. 

5. Grupę mieszkaoców, o której mowa w ust.1 pkt. f, reprezentują pierwsze trzy osoby 

podpisane na liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

6. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych, o którym mowa  

w ust.5 powinna zawierad: 

 a) pełną nazwę organizacji, 

 b) adres siedziby, 

 c) dane osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z KRS lub dokumentem      

 równoważnym, 

 d) podpisy osób uprawnionych. 
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7.  Zarząd Powiatu rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w ciągu 

30 dni od jego wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Świdniku, zwanego dalej 

Starostwem. O sposobie rozpatrzenia wniosku informuje się wnioskodawcę. 

8. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. 

 § 4 

1. Konsultacje  powinny byd organizowane w sposób umożliwiający ich uczestnikom 

zapoznanie się z przedsięwzięciem będącym przedmiotem konsultacji i konsekwencjami 

jego realizacji oraz wzięcie udziału w procesie konsultacji. 

2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu mogą mied zasięg: 

 a) ogólnopowiatowy – dotyczących przedsięwzięd istotnych dla wszystkich 

mieszkaoców Powiatu; 

 b) sektorowy – dotyczących przedsięwzięd z wąskiej dziedziny działalności Powiatu. 

3. Konsultacje przedsięwzięd o zasięgu sektorowym mogą byd prowadzone w sposób 

uproszczony, tzn. ze społecznymi powiatowym radami działającymi w danym sektorze 

działalności. 

 § 5 

1. Procedurę konsultacji społecznych wszczyna Zarząd Powiatu w drodze uchwały. 

2. W uchwale, o której mowa w ust.1, Zarząd Powiatu określa: 
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 a) przedmiot konsultacji, 

 b) czas rozpoczęcia i zakooczenia konsultacji, 

 c) zasięg konsultacji, 

 d) formę konsultacji, 

 e) komórkę organizacyjną bądź jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 

 przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji, 

 f) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji. 

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilośd uczestniczących w nich 

mieszkaoców, przedstawicieli grup społeczno–zawodowych, organizacji pozarządowych  

lub innych podmiotów. 

 § 6 

1. Konsultacje społeczne określone w § 1 pkt. 2, przeprowadza się w jednej z następujących 

form: 

 a) badania ankietowego przeprowadzonego w siedzibie Starostwa Powiatowego lub 

 wskazanej jednostki organizacyjnej powiatu, na stronie internetowej Powiatu 

 Świdnickiego: http://www.powiat.swidnik.pl/,  

 b) otwartych spotkao konsultacyjnych z mieszkaocami, 

http://www.powiat.swidnik.pl/
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 c) badania opinii mieszkaoców poprzez umieszczenie projektu dokumentu, założeo 

 do projektu dokumentu lub propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla powiatu na 

 stronie internetowej Starostwa i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty 

 elektronicznej, formularza zgłaszania uwag, formularza ankietowego, 

 d) przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu społecznym powiatowym 

 radom funkcjonującym na terenie Powiatu Świdnickiego, 

 e) zebrao z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie 

 Powiatu. 

2. O wyborze form konsultacji społecznych decyduje Zarząd Powiatu stosownie do potrzeb 

i zaistniałych okoliczności. 

3. Przewiduje się możliwośd łączenia kilku form prowadzenia konsultacji społecznych lub 

przeprowadzenie konsultacji społecznych w innej formie niż wymienione w ust. 1, jeżeli 

jest to uzasadnione przedmiotem konsultacji. 

4. Konsultacje społeczne trwają co najmniej 10 dni. 

 § 7  

1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych umieszcza się z co najmniej 3- dniowym 

wyprzedzeniem, stosownie do zakresu konsultacji: 

 a) na stronie internetowej Powiatu, 

 b) na tablicy ogłoszeo w Starostwie. 
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2. Dodatkowo zawiadomienie o konsultacjach społecznych może byd umieszczone: 

 a) na stronach internetowych gmin położonych na terenie Powiatu Świdnickiego, 

 b) na tablicach ogłoszeo urzędów gmin na terenie Powiatu, 

 c) w prasie lokalnej. 

 § 8 

1. Spotkaniom przeprowadzonym w ramach konsultacji przewodniczy Starosta Świdnicki, 

albo upoważniona przez niego osoba. 

2. Ze spotkania sporządza się protokół, którego integralną częścią jest lista osób obecnych 

na spotkaniu. 

3. W protokole umieszcza się informację o formie zawiadomienia, o terminie konsultacji 

społecznych, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat, przebieg dyskusji, 

podjęte ustalenia i opinie. 

§ 9 

1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport podsumowujący, zawierający  

co najmniej informacje o: 

 a) celu konsultacji, 

 b) podmiotach zaangażowanych w konsultacje, 

 c) przebiegu konsultacji i wykorzystanych formach konsultacji, 
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 d) wynikach konsultacji społecznych, 

 e) rozstrzygnięciach lub rekomendowanych kierunkach działao, kwestiach dalszych 

 uzgodnieo, obszarach w których nie osiągnięto konsensusu etc. 

2. Raport, o którym mowa w ust. 1 podlega opublikowaniu na stronie internetowej 

http://www.powiat.swidnik.pl/ w terminie 20 dni od dnia zakooczenia konsultacji 

społecznych. 

§ 10 

Obsługę informacyjno–organizacyjną konsultacji społecznych zapewnia wskazana komórka 

Starostwa Powiatowego w Świdniku lub jednostka organizacyjna Powiatu Świdnickiego. 

 

 

 

 

 

http://www.powiat.swidnik.pl/

