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Plan konsultacji 

„Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” 

 
Terminy Formy konsultacji Zakres konsultacji Kanały komunikacji Zadania do wykonania dla 

podinspektora - specjalisty ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

15 VII - 

19 VIII 

- rozesłanie zaproszeń do 
konsultacji i tabeli na 
uwagi 
- przyjmowanie zgłoszeń 
pocztą elektroniczną, 
pocztą papierową  
 

1. cel główny i cele szczegółowe programu; 
2. zasady współpracy; 
3. zakres przedmiotowy; 
4. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 
2 ustawy; 
5. priorytetowe zadania publiczne; 
6. sposób realizacji programu; 
7. sposób oceny realizacji programu; 
8. tryb powoływania i zasady działania komisji 
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert 

1. strona internetowa 
www.ngo.mikolow.eu,  
2. poczta elektroniczna – 
do organizacji dostępnych 
w bazie,  
 

Przekazanie informacji o rozpoczęciu konsultacji z 
wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji; 
Przyjmowanie uwag / propozycji do Programu; 
Zbiorczy wykaz propozycji/uwag do Programu 

15 VII - 

19 VIII 

Konsultacje z komórkami 
organizacyjnymi UM – 
realizatorami Programu w 
2016 r. 

j.w. Mail do kierowników 

komórek merytorycznych 

Przyjmowanie uwag / propozycji do Programu  
Zbiorcze zestawienie kwot przeznaczonych na realizację 
Programu, uzyskanie zgody na wpisanie planowanej kwoty 
przeznaczonej na realizację programu do projektu uchwały. 

18 VII 

8 VIII 

Spotkania z 
przedstawicielami 
organizacji 
pozarządowych 

j.w. Spotkanie robocze, 

otwarte 

Sporządzenie protokołu ze spotkania; zebranie propozycji/uwag 
do Programu 

22-26 

VIII 

Powstaje zmieniony tekst programu Przygotowywanie projektu w oparciu 
 o wniesione uwagi / propozycje; 
korespondencja z komórkami organizacyjnymi UM w przypadku 
propozycji realizacji nowych zadań 

29 VIII-

16 IX 

Konsultacje całości projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 

Przygotowanie zarządzenia w sprawie konsultacji społecznych w 
oparciu o Uchwałę Rady miejskiej Mikołowa nr XLVI/937/2010 z 
dnia 25 maja 2010 r. 

19-30 IX Nie dotyczy Nie dotyczy Obieg wewnętrzny 

dokumentów 

Przygotowanie projektu uchwały, Programu wraz z całą 
dokumentacją, akceptacja projektu zgodnie z obiegiem 
dokumentów w UM wniesienie sprawy do Burmistrza 

25 X 2016 – Sesja Rady Miasta Mikołów,  
planowana data wniesienia na sesję RM projektu Programu współpracy miasta Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2017. 
 

Osoba odpowiedzialna za konsultacje Programu współpracy miasta Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2017.: Agnieszka Ganiek, - podinspektor ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Rynek 16, pok. 33, tel. 32 32 48 461, e-mail: ngo@mikolow.eu  

 
Sporządziła: Agnieszka Ganiek 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO ZARZĄDZENIA NR 894/209/2016 

Z DNIA 6 LIPCA 2016 ROKU Z DNIA …………………… ROKU DO ZARZĄDZENIA NR …………….. Z DNIA …………………… ROK 
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