
 

UCHWAŁA NR III/19/2018 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Powiatu Kępińskiego 

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

     Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 

U. z 2018 poz. 995 z późń. zm.) Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Kępiński; 

2) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Kępińskiego; 

3) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kępińskiego; 

4) Starostwie  - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Kępnie; 

5) Staroście  - należy przez to rozumieć Starostę Kępińskiego; 

6) Mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Powiatu Kępińskiego; 

7) Konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje społeczne przeprowadzane w Powiecie 

Kępińskim na podstawie niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

1. Celem konsultacji jest zapewnienie uczestnictwa mieszkańców w ważnych dla Powiatu sprawach, 

w tym poprzez informowanie o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii  

i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć. 

2.  Konsultacje z Mieszkańcami Powiatu przeprowadzane są: 

1) w przypadkach przewidzianych ustawą; 

2) w innych ważnych dla Powiatu sprawach. 

3. Konsultacje z Mieszkańcami Powiatu powinny być przeprowadzane w szczególności w sprawach 

dotyczących programu rozwoju Powiatu oraz planów i programów w dziedzinach obejmujących 

zadania Powiatu. 

4. Zasięg konsultacji uzależniony jest od przedmiotu konsultacji i może dotyczyć całego obszaru 

Powiatu lub jego części.  

 

§ 3. 

Konsultacje w Powiecie opierają się na następujących zasadach: 

1) dialogu obywatelskiego, w którym respektowane są różne racje oraz zapewnia się 

każdemu, kto wyrazi opinię, merytoryczną odpowiedź w rozsądnym terminie,  



2) powszechności, czyli dotarcia do każdego zainteresowanego tematem z informacją  

o konsultacjach oraz zapewnienia możliwości wyrażenia w ich ramach swoich poglądów,  

3) przejrzystości, czyli powszechnej dostępności do informacji o celu, regułach, przebiegu  

i wyniku konsultacji,  

4) stosowanie jednolitych zasad i trybu prowadzenia procesu konsultacji. 

 

§ 4. 

Koszty prowadzonych konsultacji pokrywane są z budżetu Powiatu.  

 

Rozdział 2 

Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych 

§ 5. 

1. Konsultacje przygotowuje i przeprowadza Zarząd Powiatu.  

 2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:  

1) organy Powiatu,  

2) Starosta,  

3) grupa mieszkańców Powiatu w liczbie co najmniej 300 osób. 

3. Rada występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, w której opisuje 

przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.  

 4. Grupa mieszkańców Powiatu z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji występuje do Zarządu 

Powiatu, przy czym lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji powinna zawierać:  

1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,  

2) adres zamieszkania (ulica, nr domu, miejscowość),  

3) numer ewidencyjny PESEL 

4) własnoręczny podpis.  

Ponadto, Mieszkańcy zapoznają się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

5. Grupę mieszkańców reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście poparcia wniosku  

o przeprowadzenie konsultacji społecznych.  

6. Podstawą do złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji przez organizacje pozarządowe są 

uchwały odpowiednich organów tych organizacji popierające ich przeprowadzenie wraz z podpisami 

osób reprezentujących organizacje.  

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 i 6, powinien zawierać propozycje:  

1) przedmiotu konsultacji,  

2) terminu konsultacji, z zastrzeżeniem, że nie może być on krótszy niż 7 dni,  

3) zasięgu terytorialnego konsultacji,  

4) formę przeprowadzenia konsultacji,  

5) uzasadnienia celowości przeprowadzenia konsultacji; 

6) informacji o sposobie dostępu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji. 



8. Zarząd Powiatu Kępińskiego rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji uwzględniając 

koszty proponowanej konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla Powiatu oraz zasadność celu 

konsultacji, w ciągu 30 dni od dnia jego wpływu do Starostwa. O sposobie rozpatrzenia wniosku 

Zarząd informuje wnioskodawcę.  

9. W przypadku, gdy wniosek o przeprowadzenie konsultacji zawiera braki formalne, Zarząd Powiatu 

Kępińskiego pisemnie informuje o tym wnioskodawcę i wzywa do jego uzupełnienia w terminie co 

najmniej 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

10. Jeżeli wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie uzupełni braków formalnych wniosek  

o przeprowadzenie konsultacji pozostawia się bez rozpoznania. 

  

§ 6. 

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

2. Wszczynając konsultacje Zarząd Powiatu Kępińskiego określa w szczególności: 

1) cel i przedmiot konsultacji,  

2) termin konsultacji,  

3) zasięg terytorialny konsultacji,  

4) formę konsultacji,  

5) komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji; 

6) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji.  

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby posiadające miejsce zamieszkania 

na terytorium Powiatu.  

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich Mieszkańców, jeżeli 

były przeprowadzone zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Konsultacje mają charakter 

opiniodawczy.  

5. Konsultacje przeprowadza się:  

1) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich Mieszkańców,  

2) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich 

szczegółowych zasadach i trybie.  

6. Konsultacje mogą być przeprowadzane na każdym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym 

konsultacjom. 

 

§ 7. 

1. Konsultacje można przeprowadzić w jednej lub kilku formach:  

1) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Powiatu Kępińskiego lub z grupą 

mieszkańców określonej części Powiatu Kępińskiego,  

2) przyjmowania opinii i wniosków, w tym w trybie zapytania ankietowego w formie 

papierowej lub elektronicznej,  

3) badania opinii mieszkańców poprzez wyłożenie do publicznego wglądu projektu 

dokumentu będącego przedmiotem konsultacji z określeniem terminu na składanie uwag, 

opinii i wniosków mieszkańców.  



2. Konsultacje społeczne trwają nie krócej niż 7/14 dni. W wyjątkowych sytuacjach, Zarząd może 

skrócić czas trwania konsultacji. 

 

§ 8. 

1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych umieszcza się z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem, stosownie do przedmiotu konsultacji:  

1) na stronie internetowej Powiatu,  

2) w Biuletynie Informacji Publicznej,  

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.  

2. Dodatkowo zawiadomienie o konsultacjach społecznych może być umieszczone:  

1) na stronach internetowych gmin wchodzących w skład Powiatu, 

2)  na tablicach ogłoszeń gmin wchodzących w skład Powiatu,  

3)  w mediach. 

 

§ 9. 

1. Spotkaniom z Mieszkańcami przeprowadzanym w ramach konsultacji społecznych przewodniczy 

Starosta lub upoważniona przez niego osoba.  

2. Ze spotkania sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności informacje o formie 

zawiadomienia, terminie konsultacji społecznych, osobie przewodniczącej spotkaniu, przedmiocie 

konsultacji społecznych, przebiegu dyskusji oraz o opiniach mieszkańców i podjętych ustaleniach. 

 

§ 10. 

1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie, zawierające co najmniej informację 

o:  

1) celu i przedmiocie konsultacji społecznych,  

2) przebiegu konsultacji i wykorzystanych formach konsultacji społecznych,  

3) zgłoszonych uwagach, opiniach,  

4) rozstrzygniętych lub rekomendowanych kierunkach działania.  

2. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu wyniki konsultacji w postaci sprawozdania, o którym 

mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji w danej sprawie.  

3. Wyniki konsultacji oraz informacja o sposobie rozstrzygnięcia ich przez Radę Powiatu podlegają 

upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Starostwa, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych. 

 

Rozdział 3 

Przepisy Końcowe 

 

§ 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

§ 2. Starosta do 31 grudnia każdego roku przedstawia Radzie Powiatu informację o planowanych 

konsultacjach przewidzianych do przeprowadzenia w roku następnym. 



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Do UCHWAŁY NR III/19/2018 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

Potrzeba i cel podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Powiatu Kępińskiego wprost wynika z art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym. Artykuł tejże ustawy nakłada obowiązek przyjęcia procedury 

obejmującej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w formie uchwały rady 

powiatu. 

Przedstawiona procedura w formie Uchwały Rady Powiatu Kępińskiego wypełnia ten obowiązek 

określając zasady i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu. 

Przedstawiony projekt uchwały umożliwi przeprowadzenie konsultacji w sprawach ważnych dla 

powiatu kępińskiego. 

Podjęcie uchwały gwarantować będzie, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej 

przeprowadzenia konsultacji odbywać się one będą w oparciu o znane wszystkim mieszkańcom zasady 

i w wiadomym trybie. 

Koszty związane z prowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane będą z budżetu powiatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Do uchwały Nr III/19/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców powiatu 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym  

w Kępnie jest: Starosta Kępiński z siedzibą pod adresem ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Artur Sołyga, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno 

- poczta elektroniczna………………. , 

- nr telefonu: ……………………….. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji ustawowych zadań urzędu w celu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych: 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

- na podstawie art. 3d ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 995 z późn. zm.) 

- na podstawie Statutu Powiatu Kępińskiego, 

W szczególności: 

a/ poprzez zamieszczenie informacji o osobach występujących z wnioskiem o przeprowadzenie 

konsultacji oraz osób uczestniczących w konsultacjach społecznych w aktach spraw dotyczących 

rozpatrzenia wniosku na posiedzeniach organów powiatu; 

b/ poprzez zamieszczenie wizerunku na stronie internetowej oraz na stronie BIP Starostwa w 

przypadku uczestnictwa osób występujących z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji lub osób 

uczestniczących w konsultacjach społecznych w posiedzeniu Rady Powiatu. 

4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

- prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO; 

- prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

- prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego 

Starostwa oraz wykonywania  zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 



- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku ze szczególną 

sytuacją, 

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa. 

 


