
Biała, dnia 30.11.2017r.

Sprawozdanie  

Burmistrza Białej z przebiegu i wyników 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 2018 rok”

Konsultacje przeprowadzono na podstawie uchwały nr VIII.114.2011 z dnia 26 października 2011r.

w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

publicznego i  o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji.

W dniu 11 listopada 2017r. Burmistrz Białej opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej na

stronie internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Zarządzenie

Nr  OR.0050.582.2017  dotyczące  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 2018 rok”.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 11 listopada 2017r. do 24 listopada 2017r.

Konsultacje  zostały  przeprowadzone  w  formie  zamieszczenia  projektu  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.

W wyznaczonym terminie konsultacji 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  2018  rok"  uwagi  przesłało  wyłącznie

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białej.  Stowarzyszenie wnioskowało o następujące

zmiany:

1.  §2 pkt 8 i 9

      Art 4 pkt 23             Zakup defibrylatora AED

2.  §2 pkt 8 i 9

      Art 4 pkt 23             Zakup zestawu medycznego PSP R1

http://www.bip.biala.gmina.pl/
http://www.biala.gmina.pl/


Propozycje  zmian  przedstawione  przez  Stowarzyszenie  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Białej  nie

zostały  uwzględnione  w  programie  współpracy.  Proponowane  rozwiązania  skutkowałoby

zwiększeniem wydatków na zadania przeznaczone do realizacji na 2018 r.

Osobą  odpowiedzialną  za  przeprowadzenie  konsultacji  był  Kierownik  Referatu  Gospodarki

Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.

  

Burmistrz Białej

 Edward Plicko


