
z ARX, {DZENTE NR OA. 005 0.13 6.2021

BT]RMISTRZA MIASTA KOI.A

z dnia 18 pufudziemika202l' r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji proj ektu,Programu wsp6lpracy
Gminy Miejskiej Kolo z organizacjamipozarzqdowymi i innymi podmiotami

prowadz4cymi dzialalnoSd poirytku publicznego na rok 2022 r."

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(t. j. Dz. rJ. z 2O2l r. poz. 1372), art. 5a ust. 1 ustawy z dria 24 kwietnia 2003r.

o dzialalno6ci polytku publicznego i o wolontari acie @z rJ . z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwaly

RadyMiejskiej w Kole NILIX/446/2010 zdniaZ5 sierpnia 2010 r. w sprawie okre6lenia szczeg6lowego

sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku publicznego lub organizacjami pozatzqdowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno5ci po2ytku publicznego

i o wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci

statutowej tych organizacji zaruqdza sig, co nastgpuje:

$ 1. Przeprowadzil z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami prowadzqcymi dzialalnoS6

po2ytku publicznego konsultacje projektu ,,Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo
z organizacjani pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalno66 poiytku publiczrego
na rok 2022 r.".

g 2. Konsultacje odbgd4 sig w terminie od !8 paLdzternika 2021 r.do 5 listopa da 2O2I r. i bqd4

polegaly na:
a) pisemnym powiadomieniu organizacji, o kt6rych inowa w $1, dzialaj4cych na terenie miasta

Kola o prowadzonych konsultacjach,
b) zarnieszczeniu projektu programu na stronie internetowej www.bio.kolo.pl,
c) zglaszanit opinii do wydziafu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji

(do dnia 28 paLdziemika 2021r.) za pomoc4 ankiety zamieszczonej na stronie internetowej
www.bip.kolo.plstanowi4cejzal1cznikdozarzqdzenia,

d) analizie opiniiprzezwydzialodpowiedzialny zaprzeprowadzenie konsultacji,
e) przygotowaniu projektu programu po analizie.

g 3. Odpowiedzialny zaprzeprowadzetie konsultacji i koordynacjg dzialafijest Wydzial OSwiaty

i Spraw Spotrecznych Urzgdu Miejskiego w Kole.

$ 4. Wykonanie zarz1dzenia powierzan Zastgpcy Burmistrza Miasta Kola.

$ 5. Zarzqdzenie wchodziw irycie z dniem podpisania.
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AI\KIETA

KONST]LTACJE W SPRAWIE PROJEKTU
,,PROGRAMU WSPOT.PRACY GMIIIY MTEJSKmJ KOr,O

z ORGANIZACJAMT P OZ ARZ,{D OWYMr I TNNYMI PODMTOTAMT
PROWADZ,{CYMr DZIALALNO S C POZYTKU PUBLTCZNE GO

NAROK 2022" W DZIEDZTNACH DOTYCZACYCH
DZIALALNOSCI STATUTOWEJ TYCH ORGAI\IZACJI

1. Projekt ,,Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarz1dowymi i innymi podmiotami
prowadz1cymi dziatralno6d po2ytku publicznego na rok 2022" przewiduje wsp6lpraca w niZej wymienionych obszarach.

Prosimy o wskazanie propozycji zadafiprzewidzianych do realizacji w roku2022.

Obszar wsp6lpracy Proporycje zadafi przewidzianych do realizacj i
w roku 2022 wraz z podaniem orientacyjnej kwoty

dotacji o kt6r4 organizacja bqdzie wnioskowala

1 Promocja i organizacja wolontariatu

2 DzialalnoSd na rzecz os6b niepelnosprawnych

J Dzialalto66 narzecz dzieci i mlodzieLry,

w tym wypoczynku dzieci imlodzieiry

4 Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa
narodowego

5 Wspierania i upowszechniania kultury frzycznq

6 Turystyka i krajoznawstwo

7 Dzialalno{d narzecz os6b w wieku emerytalnym



P r ze ciw dziahania uzalebn i en i om i pato I o gi om

spolecznynt

2. Czy proponuj4 Pafstwo ewentualne zmiany w zakresie wsp6lpracy? Je6li tak, prosimy o wskazanie obszar6w (zgodnie

z afi.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie),

w kt6rych chcieliby Paiistwo realizowat zadaniaw roku 2022 oraz przedstawienie propozycji zadai.

3. Opinie dotyczqce projektu,,Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizaciamipozarz4dowymi i innymi

podmiotami prowadz4cyrni dzialalnoS6 poZytku publicznego na rok 2022":

(miejscowoS6, data) (pieczg6 organizacji) (podpis przedstawiciela organizacji)


