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Załącznik  

do Uchwały Nr LII/237/10 

Rady Gminy  Kampinos 

z dnia 3 sierpnia 2010 r. 

 

Tryb konsultacji społecznych Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

w Gminie Kampinos 

 

1. Temat konsultacji: 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest Program Współpracy Gminy Kampinos  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok następny. Celem konsultacji jest zapoznanie się z oceną funkcjonowania 

programu przez organizacje pozarządowe i zebranie spostrzeżeń i propozycji, które w ocenie 

przedstawicieli sektora pozarządowego należałoby wprowadzić do programu Współpracy  

na kolejny rok.  

2. Zasięg terytorialny konsultacji: 

Gmina Kampinos. 

3. Adresaci:  

Adresatami konsultacji są wszystkie organizacje pozarządowe prowadzące działalność 

statutową na terenie Gminy Kampinos. 

4. Informacja o konsultacjach: 

Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji zostanie podana do wiadomości publicznej  

z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Kampinos i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Na stronie 

internetowej Urzędu, wraz z harmonogramem konsultacji, zostanie umieszczony 

obowiązujący program współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi.  

Dla wszystkich zainteresowanych Program będzie także dostępny w formie papierowej  

w Urzędzie Gminy.  

5. Forma konsultacji: 

Spotkanie i otwarta dyskusja 

Informacja o spotkaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy  

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.  

Program spotkania będzie obejmował następujące elementy: 

1. Rejestracja uczestników spotkania w formie listy obecności (nazwa organizacji, dane 

teleadresowe, podpisy przedstawicieli) – pozwoli na ewentualne uaktualnienie bazy danych 

organizacji oraz będzie stanowić dokument przeprowadzonych konsultacji programu 

współpracy. 



 

2 

 

2. Wprowadzenie (powitanie gości przez Wójta Gminy, informacja o przebiegu 

dotychczasowej współpracy, przedstawienie planów gminy dotyczących dalszej współpracy, 

które będą korygowane na podstawie uwag i sugestii zgłaszanych na spotkaniu). 

3. Prezentacja obowiązującego programu współpracy.  

4. Otwarta dyskusja umożliwiająca organizacjom zgłaszanie uwag i propozycji, pomysłów  

i postulatów dotyczących dotychczasowej współpracy z sektorem pozarządowym, polityki 

społecznej gminy, kontaktów z organami gminy, przepływu informacji oraz potrzeb 

organizacji w zakresie wspierania ich działalności.  

6. Harmonogram przebiegu konsultacji:  

Konsultacje będą trwały od 15 września do 31 października każdego roku. 

Lp. Nazwa działania Termin Źródło informacji 

1 a) Podanie informacji  

o rozpoczęciu konsultacji 

społecznych programu 

współpracy Gminy Kampinos 

z organizacjami 

pozarządowymi  

b) Udostępnienie Programu 

współpracy  

 

Wrzesień  a) strona internetowa Urzędu 

Gminy Kampinos 

www.kampinos.pl; tablica 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

 

b) strona internetowa Urzędu 

Gminy Kampinos 

www.kampinos.pl; budynek 

Urzędu Gminy 

2 Rozpoczęcie konsultacji 

społecznych  

15 września  strona internetowa Urzędu Gminy 

Kampinos www.kampinos.pl; 

tablica ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu 

4 Spotkanie z dyskusją 15 października   

5 Zakończenie konsultacji 31 października   

6 Przygotowanie raportu 

końcowego  

15 listopada  Ogłoszenie wyników na stronie 

internetowej Urzędu Gminy 

Kampinos www.kampinos.pl;  

na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu  

7 Przyjęcie programu 

współpracy na rok następny 

30 listopada  Opublikowanie programu na 

stronie internetowej Urzędu Gminy 

Kampinos www.kampinos.pl 

 

7. Miejsce konsultacji: zaproponowane przez UG Kampinos.  

http://www.kampinos.pl/
http://www.kampinos.pl/
http://www.kampinos.pl/
http://www.kampinos.pl/
http://www.kampinos.pl/
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8. Wyniki konsultacji:  

Wyniki konsultacji programu współpracy zostaną sporządzone w formie raportu końcowego. 

Wyniki te zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu.  

9. Dokumentacja z przeprowadzonych konsultacji: 

- lista obecności na spotkaniu 

- sprawozdanie  

- raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji. 

 

 

 

 


