
UCHWAŁA NR XLV/241/10  

RADY GMINY KAMIENNIK  

z dnia 26 października 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 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. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zwanych dalej 

„ organizacjami „. 

§ 2. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje, mające swoją siedzibę na terenie 

Gminy Kamiennik. 

§ 3. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt Gminy Kamiennik, określając : 

§ 4. Konsultacje mogą być przeprowadzone w jednej z następujących form: 

§ 5. 1. Ustalenia poczynione na spotkaniach o których mowa w § 4 pkt 1, są 

odnotowywane w protokole spotkania. 

2. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w jednej z pozostałych form, wynikiem 

konsultacji są ankiety lub wystąpienia podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach 

złożone na piśmie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie o którym mowa 

w § 3. 

3. Z przeprowadzonych konsultacji osoba wyznaczona do ich przeprowadzenie sporządza 

sprawozdanie. 

4. Po zakończeniu konsultacji protokoły, dokumenty i sprawozdania są przedstawiane 

Wójtowi Gminy. 

5. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów 

o których mowa w § 1. 

§ 6. Informację o konsultacjach Wójt publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

tablicy ogłoszeń wskazując cel, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 

§ 7. 1. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy. 

2. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów 

biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony 

w uchwale. 

§ 8. Powyższa procedura konsultacji podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 

i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

1) przedmiot konsultacji;

2) formę konsultacji;

3) termin konsultacji;

4) miejsce konsultacji.

1) spotkania;

2) wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektów na formularzu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały; 

3) badania opinii przedstawicieli organizacji poprzez pisemne poinformowanie 

o prowadzonych konsultacjach; 

4) ankiet skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Przewodniczący Rady 

Gminy Kamiennik 

mgr Aleksander Słonina 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLV/241/10  

Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Kamiennik 

w sprawie:……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

1. Podmiot zgłaszający (nazwa organizacji / imię i nazwisko przedstawiciela organizacji, 

siedziba, e-mail, telefon) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………  

2. Proponowane rozwiązania / uwagi do projektu uchwały 

…………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………… 

…………………………………………………………………………..…….

………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…..

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………… data i podpis  

Załącznik do Uchwały Nr 

XLV/241/10

Rady Gminy Kamiennik

z dnia 26 października 2010 

r.
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