Ogloszenie o konsultacjach spolecznych
projektu uchwaty w sprawie przyjgcia
,,Programu wsp6lpracy Miasta Biatystok z organizacjami pozarzqdowymi
oraz innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalno3d poiytku publicznego
w roku 2017"

do konsultacji spolecznych projekt
uchwaly w sprawie przllgcia ,,Programu wsp6lpracy Miasta Bialystok
z organizacjrmi pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi
Prezydent Miasta Bialegostoku przedstawia

dzialalnoS6 poZytku publicznego w roku 2017".

Przedmiotem konsultacji spolecznych jest projekt uchwaly w sprawie przyjEcia
,,Programu wsp6lpracy Miasta Bialystok z organizacjami pozarzqdowyrni oraz
innyrni podmiotami prowadz4cymi dzialalno66 pozytku publicmego w roku 2016".

2.

prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o &ialalno6ci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.
239 z p62n. zm.) oraz postanowienia uchwaly nr LXl800/10 Rady Miejskiej
Bialegostoku z drua 25 pa2dziemika 20i0 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji spolecznych z organtzacjami pozarz4dowymi
i innyni podmiotami prowadz4clnni dzialalno5i w zakesie poZytku publicznego
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno5ci
statutowej or gantzacji p o zarz1dow y ch.

3.

Adresatem konsultacji spolecznych s4 organizacje pozarz1dowe oraz podmioty,
o kt6rych mowa w art. 3 ust 3. ustawy o dzialalnoSci poZytku publicznego
i o wolontariacie, prowadz4ce dzialalnoSd statutow4 na terenie Miasta
Bialegostoku.

Konsultacje

s4

4. Konsultacje pneprowadza sig w celu poznania opinii w sprawie projektu
wymienionej uchwaly.

5.

Proj

ekt uchwaly wraz z

ankiet4 konsultacyjn4 zostan4 opublikowane

na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w BialS.rnstoku www.bialystok.pl
w zakladce ,,Organtzacje pozarz4dowe", na portalu do konsultacji spolecznych
www.opinie.bialystok.pl oraz przeslane poc^4 elektroniczn4 uprawnionym
podmiotom, kt6rych dane sq umieszczone w dobrowolnej bazie danych Urzgdu
Miejskiego w Biabrmstoku znajduj4cej sig na portalu miejskim w zakadce
,,Organizacje pozarz4dow e" .

6. Za przeprowadzenie konsultacji spolecznych odpowiada Urz4d Miejski
w Biabrrnstoku Biuro Komunikacji Spolecznych Centrum Wsp6lpracy Organizacji
Pozarz4dowych.

7.

skladad w formie pisemnej zapomoc4
Opinie moZna
2016
Wsp6lpracy Organizacji
Centrum
osobiScie do
dostarczy6
Pozarzqdowych, ul. Swigtojariska 22\ok.1, 15-082 Bialystok w godz. 08.00-16.00
lub skan p ocztq elektronic znq La adres e- mail : centrum@um. bialystok. pl.

Opinie do przedmiotowego proj ektu
ankiety konsultacyjnej do dnia

r.

8. Warunkiem udziatu w konsultacji jest podanie rtazwy podmiotu i
rejestrowych oraz imienia, nazwiska

i

kontaktu

do osoby

danych
upowaznionej

do reprezentowania, zglaszajqcej ludzial w konsultacj ach.
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Zalqcznil<t

1. Projekt uchwaly w sprawie przyjEcia,,Programu wsp6lpracy Miasta Bialystok
z organrzacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi

2.

dzialalnoSd pozytku publicznego w roku 2017"
Ankieta konsultacyjna

