
Zarządzenie Nr 61/2018 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 
ze zm.) i art. 5a w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm) oraz uchwały Nr XXXIV/251/17 Rady Gminy 
Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z 
organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 2017 r. poz.5688) - zarządza się, co następuje: 

Ogłasza się konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 
zwanym dalej Programem. 

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których 

mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) w sprawie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2019. 

Konsultacje prowadzone będą w formie ankiety skierowanej do organizacji pozarządowych. 
Treść ankiety zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Druk ankiety można pobrać w pokoju 12 Urzędu 
Gminy Mińsk Mazowiecki . 

§ 1 

§ 2 

§ 4 



Załącznik do zarządzenia nr 6 ł /20ł8 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

A N K I E T A 

Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy Mińsk Mazowiecki z organiza
cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2019 

Szanowni Państwo! 

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwałą nr XXXVIII/274/ł7 z dnia 26 października 2017 roku przy
jęła Program współpracy Gminy Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, zwanego 
dalej „Programem". 

Biorąc powyższe pod uwagę chcielibyśmy skorzystać z okazji i zaprosić Państwa - przedsta
wicieli organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 
- do udziału w tworzeniu dokumentu tak ważnego dła naszej współpracy. 

Część A. Ocena Programu Współpracy na rok 2018: 

1. Czy znają Państwo treść Programu współpracy na rok 2018? 

• tak • nie 

Jeśli odpowiedzieli Państwo „tak" - proszę przejść do kolejnego punktu formularza 
Jeżeli odpowiedzieli Państwo „nie" - proszę przejść do części B formularza 

2. W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o Programie? 

3. Czy korzystają Państwo z Programu: 

• tak • nie 

Kiedy, w jakim celu: 

Jeśli odpowiedzieli Państwo „tak" - proszę przejść do kolejnego punktu formularza 
Jeżeli odpowiedzieli Państwo „nie" - proszę przejść do części B formularza 

4. Proszę ocenić program współpracy na rok 2018 wstawiając znak X w wybranym polu: 



Wskaźniki 

Zdecydowanie Zdecydowanie 
NIE TAK 
^ • Uwagi Wskaźniki 

1 2 3 4 5 

Uwagi 

Czy dokumenty dotyczące Pro
gramu współpracy są łatwo do
stępne poprzez: 

-stronę internetową Urzędu 
Gminy Mińsk Maz., 

- Biuletyn Informacji Publicznej, 

- Urząd Gminy Mińsk Maz., 

-stronę internetową Urzędu 
Gminy Mińsk Maz., 

- Biuletyn Informacji Publicznej, 

- Urząd Gminy Mińsk Maz., 

-stronę internetową Urzędu 
Gminy Mińsk Maz., 

- Biuletyn Informacji Publicznej, 

- Urząd Gminy Mińsk Maz., 

Cele, działania i formy współpracy 
zawarte w Programie są adekwat
ne do potrzeb związanych ze 
współpracą. 
Program wyczerpuje oczekiwane 
formy współpracy. 

5. Czy uważają Państwo za wystarczający zakres współpracy przewidziany w dokumencie na 
rok 2018: 

• tak • nie 

6. Jeśli odpowiedzieli Państwo „nie" to proszę wpisać dlaczego: 

Część B. Propozycie do programu współpracy na rok 2019 

1. Proszę wpisać Państwa propozycje w poniższych obszarach: 

Lp. Zakres Treść propozycji 

1. - cel główny i cele szczegółowe 
programu; 

2. - zasady współpracy; 

3. - zakres przedmiotowy 
współpracy; 



4. - formy współpracy, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 ustawy; 

5. - priorytetowe zadania pu
bliczne; 

6. - sposób realizacji programu; 

7. - wysokość środków przezna-
czonych na realizację pro
gramu 

8. - sposób oceny realizacji pro-
gramu; 

9. - informacje o sposobie two
rzenia programu oraz o 
przebiegu konsultacji. 

2. Dodatkowe uwagi: 

3. Dane podmiotu zgłaszającego propozycje: 

1. Nazwa organizacji lub podmiotu: 

2. Imię i nazwisko osoby zgłaszającego w organizacji: 

3. Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail): 

Dziękujemy za wypełnienie formularza konsultacji! 

Ankietę w wersji papierowej można odesłać pocztą do dnia łO września 20ł8r. na adres: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, 
ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki łub przekazać do pokoju ł2 Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. 


