
 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  

i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji 

 

1. Przedmiot konsultacji 

Na podstawie uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010r. poddano 

konsultacjom projekt Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011 celem 

zebrania uwag i opinii dotyczących powyŜszego aktu. 

 

2. Podmioty uprawnione do konsultacji 

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje poŜytku 

publicznego działające na terenie Gminy Lędziny, prowadzące działalność poŜytku 

publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Lędziny. 

 

3. Termin konsultacji 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 07 do 20 lutego 2011r. 

 

4. Forma konsultacji 

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach: 

a) zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w Biuletynie Informacji Publicznej, 

stronie internetowej miasta i gablotach Urzędu. 

b) Spotkanie z przedstawicielami organizacji poŜytku publicznego w dniu 15.02.2011r.  

o godz. 16.00 (sporządzono protokół). 

      c)  zbieranie pisemnych uwag i opinii względem konsultowanego aktu. 

 

5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Krzysztof Bednarczyk- kierownik 

Referatu Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta. 

 

6. Zgłaszanie uwag i opinii 

Uwagi i opinie naleŜało zgłaszać: 

- osobiście do Referatu Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta  

  (w godzinach pracy Urzędu) 



- pocztą tradycyjną 

- pocztą elektroniczną na adres: kultura@ledziny.pl 

- w trakcie spotkania z przedstawicielami dnia 15.02.2011r. 

7. Wyniki konsultacji 

W wyznaczonym terminie bezpośrednio do Referatu nie wpłynęły Ŝadne uwagi i opinie 

dotyczące konsultowanego aktu. 

Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji poŜytku publicznego, które odbyło się 

15.02.2011r. równieŜ nie zostały zgłoszone Ŝadne uwagi i opinie odnośnie Rocznego 

Programu Współpracy… 

Wobec powyŜszego przedmiotową uchwałę  Rady Miasta po przeprowadzonych 

konsultacjach, Burmistrz Miasta przedkłada bez jakichkolwiek zmian w jej treści na 

najbliŜszą sesję Rady Miasta w dniu 24.02.2011r. celem podjęcia. 

 

 

 

Prot. 

 

 

Lędziny, 21.02.2011r. 
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