
Protokół z dnia 6 grudnia 2011r.
z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 

2012 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
działającymi  w sferze pożytku publicznego

Rada Gminy w Biesiekierzu Uchwałą Nr XLVIII/359/10  z dnia 29 października 2010 r. 
określiła szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych  w  dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji  podejmowanych przez Radę  Gminy w Biesiekierzu 
w  formie uchwał. Jest to realizacja ustawowego wymogu wynikającego z  art. 5  ust.5 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 
r. Nr 234, poz.1536 ze zm. ) 

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/11 Wójta Gminy 
Biesiekierz z dnia 29 listopada 2011 r.  w dniu 06 grudnia 2011 r. w   formie bezpośredniego 
spotkania z  zainteresowanymi organizacjami  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych działających na 
terenie Gminy Biesiekierz na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2012 z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku 
publicznego.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczone zostało na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.biesiekierz.eu w zakładce  organizacje pozarządowe 
oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu.
Ponadto pisemna informacja o terminie i celu konsultacji  wysłana  została do Stowarzyszenia 
KS WYBRZEŻE z siedzibą w Biesiekierzu oraz do Pomorskiej  Fundacji „Jaś i Małgosia”  w 
Koszalinie z siedzibą w Cewlinie gmina Manowo.

W dniu 06 grudnia 2011 r. na konsultacje przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia KS 
WYBRZEZE w osobie Pana Romana Fil i Pana Zygmunta Sadłowskiego. Ze strony Pomorskiej 
Fundacji „Jaś i Małgosia”  Koszalin nie było żadnego przedstawiciela. Urząd Gminy 
reprezentowała insp. ds. zamówień publicznych  Pani Irena  Karasiewicz.
   
KS Wybrzeże wystąpiło z wnioskiem o zwiększenie kwoty dotacji z 60.000,00 zł na 
90.000,00 zł   zapisanej w projekcie  budżetu na rok 2012  dla stowarzyszeń sportowych na 
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ( rozdz.92605 ). Załącznikiem do  wniosku było 
zestawienie kosztów działalności KS Wybrzeże na 2012 rok przygotowane przez 
Stowarzyszenie. Innych uwag ze strony Stowarzyszenia do projektu uchwały  nie  wniesiono. 

Zgodnie z § 9 Uchwały Nr XLVIII/359/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia  29 października 
2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa  za ważne  bez  względu  na   liczbę 
uczestniczących w nich organizacji.
Konsultacje mają charakter  opiniodawczy, a ich  wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.  

Irena Karasiewicz

http://www.bip.biesiekierz.eu/

