
Zarzqdzenie Nr 74/2020

Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 3 wrzesnia 2020 r.

w sprawie konsultacji Programu wspolpracy z organizacjami pozarz^dowymi oraz

innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.

poz.713) ! art. 5a w zwi^u z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziataino^ci pozytku

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057) oraz uchwaly Nr XXXIV/251/17 Rady
Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegolowego sposobu

konsultowania z organizacjami pozarz^dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektow aktow
prawa miejscowego w dziedzinach dotycz^cych dzialalnosci statutowej tych organizacji. (Dz. Urz.

Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz.5688) - zarz^dza si?, co nast?puje:

§1
Oglasza si? konsultacje w sprawie Programu wspolpracy z organizacjami pozarz^dowymi
oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2021

zwanym dalej Programem.

§2
Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarz^dowych i podmiotow, o ktorych

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

o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057) w sprawie programu wspolpracy z organizacjami

pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na

rok 2021.

§3
Ustala si? termin konsultacji od dnia 4 wrzesnia do 21 wrzesnia 2020 roku.

§4
Konsultacje prowadzone b?d4 w formie ankiety skierowanej do organizacji pozarz^dowych.

Tresc ankiety zostanie opublikowana na tablicy ogloszen Urz?du Gminy Minsk Mazowiecki

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Druk ankiety mo^a pobrac w pokoju 12 Urz?du

Gminy Minsk Mazowiecki.

§5

Wykonanie zarz^dzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy Mmsk Mazowiecki.

§6
Zarz^dzenie podlega ogloszeniu w sposob zwyczajowo przyj?ty.

§7

Zarz^dzenie wchodzi w ̂cie z dniem podpisania.
JT

usz Piechoski



Zal^cznik do zarz^dzenia nr 74/2020

W6jta Gminy MiAsk Mazowiecki

z dnia 3 wrze^nia 2020 r.

ANKIETA

KonsuUacje spoleczne w sprawie Programu wspolpracy Gminy Minsk Mazowiecki z organiza-

ejami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego

na rok 2021

Szanowni Panstwo!

Rada Gminy Minsk Mazowiecki uchwal^ nr XII.108.19 z dnia 24 pazdziemika 2019 roku przyj^a
Program wspolpracy Gminy Minsk Mazowiecki z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi upraw-

nionymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2020 rok, zwany dalej „Pro-

gramem".

Bior^c powyzsze pod uwag? chcielibysmy skorzystac z okazji i zaprosic Panstwa - przedsta-

wicieli organizacji pozarz^dowych, ktore prowadz^ dzialalnosc na terenie Gminy Minsk Mazowiecki
- do udzialu w tworzeniu dokumentu tak waznego dia naszej wspolpracy.

CzeSc A. Qcena Programu Wspoipracv na rok 2020;

1. Czy znaj^ Panstwo tresc Programu wspolpracy na rok 2020?

□  tak n nie

Jesli odpowiedzieli Panstwo „tak'^ - prosz^ przejsc do kolejnego punktu formularza
Jezeli odpowiedzieli Panstwo „nie" - prosz^ przejsc do cz^sci B formularza

2. W jaki sposob dowiedzieli si^ Panstwo o Programie?

3. Czy korzystaj^ Panstwo z Programu:

□  tak □ nie

Kiedy, wjakim celu:

Jesli odpowiedzieli Panstwo „tak" - prosz^ przejsc do kolejnego punktu formularza
Jezeli odpowiedzieli Panstwo „nie" - prosz^ przejsc do cz^sci B formularza

4. Prosz^ ocenic program wspolpracy na rok 2020 wstawiajqc znak X w wybranym polu:



Wskazniki

Zdecydowanie Zdecydowanie

NIE TAK

<  p- Uwagi

1 2 3 4 5

Czy dokumenty dotycz^ce Pro
gramu wspo^pracy tatwo do-
st^pne poprzez:

- - - - -

-stron? intemetow^ Urz?du
Gminy Minsk Maz.,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Urz^d Gminy Minsk Maz.,

Cele, dziatania i formy wspolpracy
zawarte w Programie adekwat-
ne do potrzeb zwi^zanych ze
wspotprac^.

Program wyczerpuje oczekiwane
formy wspolpracy.

5. Czy u>vazaj^ Panstwo za wystarczaj^cy zakres wspoJpracy przewidziany w dokumencie na

rok 2020:

□  tak □ nie

6. Jesli odpowiedzieli Panstwo .,nie" to prosze wpisac dlaczego:

Czesc B. Pronozycie do programu wspotpracv na rok 2021

1. Prosz^ wpisac Panstwa propozycje w ponizszych obszarach:

Lp. Zakres Tresc propozycji

1. - eel glowny i cele szczegdiowe
programu;

2. - zasady wspolpracy;

3. - zakres przedmiotowy
wspolpracy;



4. - formy wspolpracy, o ktorych

mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;

5. - priorytetowe zadania pu-

bliczne;

6. - sposob realizacji programu;

7. - wysokosc srodkow przezna-

czonych na realizacji pro

gramu

8. - sposob oceny realizacji pro

gramu;

9. - informacje o sposobie two-

rzenia programu oraz o

przebiegu konsultacji.

2. Dodatkowe uwagi:

3. Dane podmiotu zgtaszaj^cego propozycje:

1. Nazwa organizacji lub podmiotu:

2. Imi? i nazwisko osoby zgtaszaj^cego w organizacji:

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

Dzi^kujemy za wypelnienie formularza konsultacji!

Ankiet^ w wersji papierowej moZna odesta^ poczt^ do dnia 21 wrzeSnia 2020 r. na adres: Urz^d Gminy Minsk Mazowiecki,
ul. Chehnonskiego 14,05-300 Minsk Mazowiecki lub przekazaii do pokoju 12 Urz?du Gminy Minsk Mazowiecki.


