
P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzonych konsultacji  na temat  projektu uchwały  w sprawie 
uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  Gminy  Biesiekierz  na  rok 
2011  z  organizacjami   pozarządowymi  oraz  innymi   podmiotami 
działającymi w sferze pożytku  publicznego

Rada  Gminy  w  Biesiekierzu   Uchwałą   Nr  XLVIII/359/10  Rady  Gminy  w 
Biesiekierzu  z  dnia  29  października  2010r.  określiła   szczegółowy  sposób 
konsultowania  z  organizacjami   pozarządowymi   i  innymi   uprawnionymi 
podmiotami  projektów aktów  prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy 
w   formie  uchwały  w   dziedzinach  dotyczących  działalności   statutowej  tych 
organizacji  i podmiotów. Uchwała  weszła  w życie 22 grudnia 2010r.  tj.  po upływie 
14  dni  od   dnia  jej  ogłoszenia  w   Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Zachodniopomorskiego ( Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 125  poz. 2386 z dnia 7  
grudnia 2010r. ). 

Konsultacje   zostały przeprowadzone w dniach od  23 grudnia 2010r.  do 6 
stycznia  2011r.  w  celu  poznania  opinii  organizacji   pozarządowych  i  podmiotów 
wymienionych  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego  i  o  wolontariacie  na  temat  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
rocznego  programu  współpracy  Gminy  Biesiekierz  na  rok  2011  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi  podmiotami działającymi w sferze pożytku  publicznego.

 Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie 
Biuletynu  Informacji  Publicznej  www.bip.biesiekierz.eu  w  zakładce  organizacje  
pozarządowe.  Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono 
również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Biesiekierz.

W wyznaczonym  terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zgodnie  z  §  9.  ust.1  i  ust.2   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 się  za  ważne  bez  względu na liczbę 
uczestniczących  w nich organizacji . Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich 
wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.   
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