
UCHWAŁA NR XXVII/121/12
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Na podstawie  art.5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003.r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 ze. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 
Nr 234, poz. 1536 ze. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji oraz programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy 
Kampinos. 

§ 2. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego stanowione przez organy Gminy 
Kampinos w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i podmiotów wymienionych w § 1. 

§ 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami i podmiotami wymienionymi w § 1 prowadzącymi na 
terenie Gminy Kampinos działalność pożytku publicznego, w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 
4 ustawy należących do zadań gminy. 

§ 4. Konsultacje o których mowa w § 1 przeprowadza się w następujący sposób: 

1) Projekt uchwały Rady Gminy umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos na okres 10 dni 
w zakładce „Konsultacje Społeczne” wraz ze wzorem formularza do zgłaszania uwag i opinii; 

2) Uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie 10 dni od dnia umieszczenia projektu uchwały na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Kampinos; 

3) Uwagi i opinie należy zgłaszać na dostępnym w zakładce „Konsultacje Społeczne” formularzu, w formie 
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@kampinos.pl ; 

4) Wyniki konsultacji są podawane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Kampinos w zakładce „Konsultacje Społeczne”. 

§ 5. 1. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy. 

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących. 

3. Nieprzedstawienie w ramach konsultacji uwag i opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa 
do ich wyrażenia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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