
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.389.2016
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Biała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"

Na podstawie § 3 i § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały nr VIII.114.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 
2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 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, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

§ 2. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1 przeprowadzone będą w formie zamieszczenia projektu w/w 
programu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.biala.gmina.pl), na stronie internetowej Gminy Biała 
(www.biala.gmina.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, poprzez wyrażenie pisemnej opinii 
bądź uwag na formularzu.
2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Gminy Biała pod adresami, o których mowa w § 2 ust.1.

§ 3. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 02.11.2016 r.

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 16.11.2016 r.

§ 4. Wypełniony formularz, należy składać w terminie do 16 listopada 2016 r. do godz. 15:30, poprzez:

1) złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. nr 13, I p.);
2) przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: sekretariat@biala.gmina.pl 

§ 5. Wynik konsultacji zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
Gminy Biała pod adresami, o których mowa w § 2 ust.1 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej w 
terminie do 30 listopada 2016 r.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

/-/ Edward Plicko
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Załącznik 
do Zarządzenia Nr OR.0050.389.2016 
Burmistrza Białej z dnia 24 października 2016 r. 

 
 

FORMULARZ 
do wyrażenia opinii i złożenia uwag do projektu „Rocznego programu współpracy 

Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”  

 
1. Nazwa podmiotu składającego formularz 

 
………………………………………………………………………………………… 

2. Adres 
 
………………………………………………………………………………………… 

3. E–mail 
 
………………………………………………………………………………………… 

4. Zgłaszane opinie, uwagi: 
 
Lp. Wskazanie 

rozdziału i 
paragrafu w 
analizowanym 
 projekcie 

 
Treść opinii, uwagi 

 
Uzasadnienie 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

  

2. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                       Podpis składającego formularz 
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