
UCHWAŁA NR 317/2020 
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia 14 maja 2020 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków 
znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511), Uchwały nr XLIII/368/2010 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 września 2010r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji z 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 w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
(Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 269, poz. 2728), w związku z art. 5 
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Postanawia się poddać konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytkach wpisanym do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdującym się 
na terenie Powiatu Buskiego - który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacji są organizacje pozarządowe o których mowa  
w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których 
działalność statutowa obejmuje dziedziny podlegające regulacji w konsultowanym projekcie uchwały. 

4. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 15 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. 

§ 2.  

1. Projekt uchwały o którym mowa w § 1 ust. 1 - w okresie konsultacji zamieszczony zostanie na stronie 
Internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju: www.powiat.busko.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej: https://bip.powiat.busko.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. 

2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej - Sławomir Dalach. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Przewodniczący Zarządu 

 
 

mgr inż. Jerzy Kolarz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 317/2020

Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 14 maja 2020 r.
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Ankieta 
dotycząca konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru 
zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie 
Powiatu Buskiego. 
 

Lp1: 
Aktualny zapis projektu 

uchwały2: 
Proponowane brzmienie: 

Uzasadnienie 
dokonania 
zamiany: 

1    
2    
3    

Uwagi na temat projektu uchwały: 
 
 
 

 
Dane na temat podmiotu biorącego udział w konsultacji: 
 
Nazwa organizacji:  
Rodzaj organizacji / forma prawna:3  
Numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym lub innej ewidencji: 

 

Cele statutowe: 
 
 

Adres siedziby, strona www, adres do 
korespondencji, adres e-mail, numer 
telefonu kontaktoweo: 

 

Informacja o sposobie reprezentacji 
organizacji wobec organu 
administracji publicznej, w tym dane 
osób upoważnionych do 
reprezentowania oferenta wobec 
organu administracji publicznej, 
wraz z przytoczeniem podstawy 
prawnej: 

 

 

                                                 
1 W przypadku większej propozycji zmian należy dodać dodatkowe wiersze w tabeli. 
2 Należy zacytować dany fragment projektu uchwały wraz z podaniem numeru paragrafu, ustępu lub punktu. 
3 Należy podać dokładny rodzaj organizacji pozarządowej – zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 317/2020

Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 14 maja 2020 r.
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Wypełnioną ankietę należy złożyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 
15 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. pocztą, faksem, za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej lub przesyłając na adres e-mail – na podane poniżej dane adresowe: 
 
Adres do wysyłki pocztowej: 
Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego 
w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój. 
 
Fax: 41 378 35 78 
 
E-mail: starostwo@powiat.busko.pl 
 
Elektroniczna skrzynka podawcza: /5bx94u8gs3/SkrytkaESP 

 
Ankiety, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą brane pod uwagę w procesie 
konsultacji. 
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UZASADNIENIE

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w określonej sferze zadań publicznych

we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - prowadzącymi,

odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku

publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 wskazanej

ustawy współpraca ta odbywa się w szczególności w formie konsultowania projektów aktów normatywnych

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Sposób przeprowadzania konsultacji

określony został w Uchwale nr XLIII/368/2010 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji z 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 w dziedzinach dotyczących działalności statutowej

tych organizacji. Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie

określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót

budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji

zabytków znajdującym się na terenie Powiatu Buskiego - jest realizacją ustawowego obowiązku nałożonego

na organy administracji publicznej w tym zakresie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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