
 

Zarządzenie Nr 96 /15   

Wójta Gminy Biesiekierz 
z dnia  27 października 2015r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

rocznego programu współprac Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku 

publicznego 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 i ust. 3 Uchwały Nr XLVIII/359/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 29 października 

2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

(Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. Nr 125, poz. 2386), w związku z art. 5a ust.1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. 

zm.) zarządza się , co następuje: 

 

§1. W celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych     

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                   

i o wolontariacie działających na terenie Gminy Biesiekierz - zarządzam przeprowadzenie 

konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. 

 

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania. 

2. Spotkanie w sprawie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały odbędzie się w dniu      

09 listopada 2015 r. o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biesiekierz. 

 

§ 3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Jolanta Niedziałek 

(pokój nr. 16 Urzędu Gminy w Biesiekierzu). 

 

§ 4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje                   

o wynikach konsultacji. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biesiekierz, na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Biesiekierz i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Biesiekierz. 

 

 

 
 
 

 Wójt Gminy Biesiekierz  

/-/ 
Andrzej Leśniewicz 

 



 

 


