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 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy 

Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” zostało w terminie 

od 14 września 2016 r. do 30 września 2016 r. zamieszczone: 

1. na stronie internetowej Gminy Stara Biała (http://www.starabiala.pl/gmina-stara-

biala/aktualnosci/879-projekt-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi2016) 

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stara Biała (http://bip.starabiala.pl/?cid=1012) 

3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała 

(Zgodnie z wytycznymi Uchwały Nr 20/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji). 

 

Cel konsultacji:  

Zebranie opinii i uwag na temat projektu „Programu współpracy Gminy Stara Biała  

z organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. 

 

Termin trwania konsultacji:  

Czas rozpoczęcia konsultacji – 14 wrzesień 2016 r. 

Czas zakończenia konsultacji – 30 wrzesień 2016 r. 
 

Wszelkie uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji można było składać w formie pisemnej  

na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub drogą elektroniczną 

na adres e-mail: a.portalski@starabiala.pl 

 

Wyniki konsultacji: 

W czasie trwania konsultacji do Urzędu Gminy Stara Biała nie zgłoszono w formie pisemnej 

oraz drogą elektroniczną żadnych uwag, opinii, wniosków dot. przedmiotu konsultacji. 

W spotkaniu, które zakończyło konsultacje w dniu 30 września 2016 r. o godz. 1100 i którego 

celem miało być omówienie projektu programu współpracy, żadna z organizacji 

pozarządowych nie zdecydowała się wziąć udziału.  

W związku z powyższym, zgodnie z § 10 w/w Uchwały Rady Gminy Stara Biała konsultacje 

uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, 

jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej ustawie. 


