
 

                                                                                                                            

    Załącznik do uchwały Nr 3804/21 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2021r. 
 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach  

konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/327/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 7 września 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami 

trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 

podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. 

 

1. Podstawy prawne konsultacji  i konsultacji społecznych: 

art. 10 a ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 

(t.j.Dz.U.2020.1668), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (t.j Dz.U. 2021.711), w związku z § 3 ust. 1 pkt 2 i § 3 ust. 2 

Uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019r.  

w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019r.  

poz. 1917), a także art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U.2020.1057 z późn. zm.),  § 2 ust. 

1 oraz  § 3 ust. 1 Uchwały Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego  

ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2011r. nr 217, poz. 2537). 

 

2. Okres prowadzenia konsultacji: 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 r. podjął 

uchwałę Nr 3753/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych 

projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXIV/327/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r.  

w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo 

Świętokrzyskie. 

 



 

 

Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa 

Świętokrzyskiego www.bip.sejmik.kielce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro. 

Przedmiotowe konsultacje prowadzone były w terminie od dnia 21 maja 2021 r. do dnia  

26 maja 2021 r.   

3. Uczestnicy konsultacji: 

a) mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego, 

b) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego 

działania teren województwa świętokrzyskiego, 

c) Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

4. Wyniki konsultacji: 

a) w wyniku przeprowadzonych konsultacji i konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne 

opinie i uwagi  od osób uprawnionych do udziału w ww. konsultacjach, 

b) Rada Działalności Pożytku Publicznego uchwałą Nr 9/2021 z dnia 26 maja 2021 r.  

pozytywnie zaopiniowała projekt konsultowanego dokumentu.  

5. Uwagi: 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach 

przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/327/20 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 

aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 

podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, po rozpatrzeniu i przyjęciu przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej Województwa Świętokrzyskiego www.bip.sejmik.kielce.pl oraz na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 

www.swietokrzyskie.pro. 

        W związku z powyższym konsultacje i konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/327/20 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie określenia zasad 

gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, uznaje się za 

przeprowadzone. 
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