
O G Ł O S Z E N I E 

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały 

Rady Gminy w Będzinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Będzino 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2015” i „Regulaminu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na 

realizację zadań publicznych”. 

 

 

Działając na podstawie uchwały Nr XLIV/397/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 września 

2010r w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych 

organizacji Wójt Gminy Będzino przedkłada do konsultacji 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz 

„Regulaminu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

publicznych”. 

 

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536). 

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem 

publicznym a sektorem pozarządowym. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust.3  wyżej cyt. ustawy, których dziedzina 

działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu. 

Czas trwania konsultacji: od 1 do 30 października 2014 r. 

Uwagi i opinie do konsultowanego projektu uchwały należy wyrażać pisemnie korzystając 

z załączonego formularza i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy. 

 

Informacje o konsultacjach uchwały Rady Gminy w Będzinie dot. „Programu współpracy Gminy 

Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2015” udostępnione zostaną na stronie internetowej Urzędu 

w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Będzinie. 

 

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są: 

Mariusz Jaroniewski – inspektor Urzędu Gminy tel. 94 3162 555  

Mateusz Dębowski  – referent Urzędu Gminy tel. 94 3162 546 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie; 

2. Projekt uchwały Rady Gminy; 

3. Załącznik nr. 1 do uchwały: Projekt „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”; 

4. Załącznik nr. 2 do uchwały: Projekt „Regulaminu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację 

zadań publicznych”.  

 

 


