
Załącznik
do Uchwały Nr../2021

Rady Powiatu w Kielcach
z dnia................ 2021 r.

Regulamin konsultacji
z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu 

powiatu kieleckiego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§1.
Konsultacje z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach, zwaną dalej 
„Radą Pożytku Publicznego” lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej 
„organizacjami pozarządowymi” projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwane dalej „konsultacjami”, 
przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady 
Powiatu w Kielcach.

§2.
1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
organizacji pozarządowych;

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Powiatu Kieleckiego 
z organizacjami pozarządowymi.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, wskazanych w § 3. 
w odniesieniu do projektów aktów będących przedmiotem konsultacji.

§3.
Konsultacje przeprowadza się z Radą Pożytku Publicznego lub z organizacjami 
pozarządowymi.

§4.
1. Projekty aktów prawa miejscowego kierowane są do konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi przez Zarząd Powiatu w Kielcach w drodze uchwały.
2. Ogłoszenie o konsultacjach powinno w szczególności zawierać:

1) cel konsultacji;
2) nazwa przedmiotu konsultacji;
3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
4) wzór Formularza konsultacji, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;
5) sposób przekazania Formularza konsultacji.
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3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest 
zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, stornie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń komórki ogłaszającej konsultacje.

4. Informacja o konsultacjach może być także opublikowana w prasie lokalnej.

§5.
Termin prowadzenia konsultacji wynosi co najmniej 7 dni, ale nie jest dłuższy niż 30 dni 
od dnia rozpoczęcia konsultacji.

§6.
Formularz konsultacji należy złożyć drogą elektroniczną podpisany podpisem 
kwalifikowalnym a w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub osobiście 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach (ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce) w czasie 
trwania konsultacji.

§7.
Formularz konsultacji w którym nie zostaną wypełnione pola o danych organizacji 
pozarządowej lub zostanie złożony po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będzie 
uwzględniony w toku procedury nad konsultowanym aktem prawa miejscowego.

§8.
1. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z Radą Pożytku Publicznego, termin 

wyrażania opinii i stanowisk wynosi 14 dni od dnia doręczenia jej projektu aktu prawa 
miejscowego.

2. W sprawach pilnych, Rada Pożytku Publicznego może wyrażać opinie i stanowiska za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, kierowanej na adresy członków Rady Pożytku 
Publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od daty przesłania materiałów 
zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Kielcach.

3. Nie przedstawienie opinii w terminie o którym mowa w ust. 1 -2, oznacza rezygnację do 
jej wyrażenia.

§9.
1. Wyniki konsultacji przedstawiane są Zarządowi Powiatu w Kielcach.
2. Informację o wynikach konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, zawierające 

zestawienie zgłoszonych opinii i uwag oraz uzasadnienie w przypadku ich 
nieuwzględnienia, zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Kieleckiego lub jego 
jednostki organizacyjnej nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji.
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§10.
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich 
udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszym Regulaminie.

§11.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące.
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Formularz konsultacji

Nazwa przedmiotu projektu :..........................................................................................................................
Uwagi do ww. dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza 
w terminie od......................................do .............................................
Informacje o zgłaszającej organizacji pozarządowej:

Nazwa organizacji pozarządowej
wraz z adresem do korespondencji
Imię i nazwisko uprawnionego reprezentanta
Służbowy nr telefonu- kontaktowy
Służbowy adres e-mail

Zgłaszane opinie i uwagi / propozycje zmian w dokumencie :

Lp. Rozdział, którego Nr Treść z projektu aktu
dotyczy uwaga strony prawa miejscowego

Propozycja zmiany 
wraz z uzasadnieniem

1

2

3

4

5

Formularz konsultacji należy złożyć drogą elektroniczną podpisany podpisem kwalifikowalnym 
a w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub osobiście w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kielcach (ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce) w czasie trwania konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest...............................................
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Klauzula informacyjna

W celu wywiązania się Administratora w ramach realizacji zadań z zakresu przeprowadzenia 
konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu kieleckiego projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z obowiązku udzielenia 
informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 oraz 
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 „RODO”):

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowane 
przez Starostę Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce.

W przypadku pytań o swoje dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych (IOD) pod adresem email: iod(ń powiat.kielce.pl

b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań z zakresu przeprowadzenia 
konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z terenu powiatu kieleckiego projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w tym zgromadzenia uwag 
i opinii w ramach powyższych konsultacji jak i przesłania Państwu odpowiedzi na złożone uwagi;

c) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 5a ust. 1 oraz art. 5a ust. 2a ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057 z późn. zm.);

d) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest 
niezbędne, aby Administrator mógł realizować zadania z zakresu przeprowadzenia konsultacji 
z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
z terenu powiatu kieleckiego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. Niepodanie danych może wpłynąć na rozpatrzenie oraz 
uwzględnienie Państwa uwag jak i propozycji zmian w ramach konsultacji;
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e) W przypadku pozostałych danych osobowych, takich jak dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres 
e-mail) podanie ich jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować wydłużeniem czasu 
w przypadku konieczności kontaktu;

f) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich 
usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa; zaś w przypadku danych, których 
podstawą przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

g) Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów 
przetwarzania, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa;

h) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez 
Administratora przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora;

i) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub podpisanej umowy 
pomiędzy Administratorem, a podmiotem;

j) Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

k) Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych.

czytelny podpis
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