Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
BIP Urzędu Miejs kieg o w Czarnej Białos tockiej

Wyniki ogłoszonych konsultacji

Konsult acje projekt u „Program Współpracy Gminy Czarna Białost ocka w
2013 roku” rozpoczęły się 11 października, a zakończyły 2 4 października
2012 r. Uprawnionymi do udziału w konsult acjach były organizacje
pozarządowe oraz podmiot y wymienione w art . 3 ust . 3 ust awy o
działalności pożyt ku publicznego i o wolont ariacie z t erenu Gminy Czarna
Białost ocka, kt órych dziedzina działalności st at ut owej jest zgodna z
charakt erem akt u. Opinie można było zgłaszać pisemnie korzyst ając z
załączonego „Formularza zgłaszania opinii” w sekret ariacie Urzędu
Miejskiego w Czarnej Białost ockiej lub przesłać poczt ą elekt roniczną na
wskazany adres.
Informacja o rozpoczynających się konsult acjach zost ała t akże przekazana
poczt ą
elekt roniczną
organizacjom
pozarządowym
i
podmiot om
prowadzącym działalność pożyt ku publicznego na t erenie Gminy Czarna
Białost ocka.
W określonym t erminie
Programu.

nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi do projekt u

Po zakończonych konsult acjach z organizacjami pozarządowymi członkowie
Gminnej Rady Działalności Pożyt ku Publicznego podczas spot kania
opiniującego projekt dokonali kilku zmian w projekcie Programu.
Zmiany dot yczyły:
ROZDZIAŁ VI, PRIORYTETOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY
§ 14
pkt 3 dodano zapis:
d) organizacja imprez sportowych promujących sport, kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe na terenie miasta i
gminy Czarna Białostocka, w tym wszelkiego rodzaju zawody, konkursy, turnieje itp.;

pkt 4 lit . e) dodano „feryjnego”
zapis po poprawce brzmi:
e) organizowanie aktywnych form wypoczynku feryjnego i letniego dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk
zagrożonych uzależnieniem;

pkt 4 lit . g) zamieniono
g) organizacja na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka imprez ogólnodostępnych promujących zachowania
ekologiczne, prospołeczne (w tym wszelkiego rodzaju zawody, konkursy, turnieje itp.).

zapis po poprawce brzmi:
g) organizacja na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka imprez ogólnodostępnych, w tym sportowych
promujących spędzanie wolnego czasu jako alternatywa dla uzależnień.

Wskazane poprawki zost ały naniesione w projekcie Programu. Dalsza
część pozost ała bez zmian. Rezult at y konsult acji zost ały opublikowane w
Biulet ynie Informacji Publicznej, na st ronie int ernet owej Urzędu Miejskiego
w Czarnej Białost ockiej www.czarnabialost ocka.pl i na t ablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Czarnej Białost ockiej.
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