PROTOKÓŁ
Z PROWADZONYCH KONSULTACJI
w okresie 05.10.2018r. - 19.10.2018r.
sporządzony w dniu 19.10.2018r.
I.

Konsultowany akt:

projekt uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej.
II. Czas trwania konsultacji:

Konsultacje odbywały się w okresie 05.10.2018r. - 19.10.2018r. do godz. 10.00
III. Forma konsultacji:

a) spotkanie w dniu 12.10.2018r. z Powiatow ą Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Radomsku,
b) zgłaszanie przez Powiatow ą Radę Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku
lub organizacje pozarz ądowe i inne podmioty prowadz ące na terenie Powiatu
Radomszczańskiego działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opinii, uwag, stanowisk na temat
konsultowanego aktu.
IV. Osoby odpowiedzialne za przebie2 konsultacji:

a) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego- Anna Gaik - Ślęzak,
b) Inspektor w Wydziale Organizacyjnym- Bart łomiej Kurek.
V. Projekt został przekazany do konsultacji w dniu 05.10.2018r. po zaopiniowaniu
przez Zarządu Powiatu Radomszczańskiego.
W dniu 19.10.2018r. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego zapoznał się z protokołem z
konsultacji w/w projektu uchwały.
VI. Informacja o konsultacji projektu wraz z projektem uchwa ły zostały umieszczone w dniu
05.10.2018r. na:
a) BlP - je Starostwa Powiatowego w Radomsku.,
b) stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomsku,
c) tablicy ogłoszeń urzędowych Starostwa Powiatowego w Radomsku.
d) przekazane do Powiatowej Rady Dzia łalności Pożytku Publicznego w Radomsku.

VIII. Wynik konsultacji.

W dniu 12.10.2018r. odbyło się spotkanie Powiatowej Rady Dzia łalności Pożytku
Publicznego w Radomsku . Z uwagi na brak quorum Rada nie wyrazi ła opinii w sprawie
w/w projektu uchwały.
Nie wpłynęły również inne opinie, stanowiska, uwagi na temat konsultowanego projektu
uchwały.
Zgodnie § 9 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Radomszcza ńskiego nr VIII/44/2015 z dnia
30.03.2015r. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego przedstawia Radzie Powiatu
Radomszczańskiego wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarz ądu
Powiatu w uzasadnieniu do projektu uchwa ły.
Wyniki konsultacji ze stanowiskiem Zarz ądu Powiatu są zamieszczane na BlP, stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku.
Na tym protokół zakończono.
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