
PREZYDENT MIASTA KALISZA  
WSSM.526.14.2015 
 

KOMUNIKAT 
 
Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Rady 
Miejskiej Kalisza: Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz projektu 
uchwały Rady Miejskiej Kalisza: Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza                        
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2016 - 2020. 
  
Zgodnie z art. 5a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                         
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) uchwały zawierać będą w szczególności 
uregulowania dotyczące: 
1. celu głównego i celów szczegółowych programu,  
2. zasad współpracy,  
3. zakresu przedmiotowego współpracy,  
4. form współpracy,  
5. priorytetowych zadań publicznych,  
6. okresu realizacji programu,  
7. sposobu realizacji programu,  
8. wysokości środków planowanych na realizację programu,  
9. sposobu oceny realizacji programu,  
10. informacji o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,  
11. trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert. 

 
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać uwagi i propozycje za pomocą 
załączonego formularza w terminie do dnia 13 sierpnia 2015 roku w Wydziale Spraw 
Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój       
nr 120 lub na adres: wssm@um.kalisz.pl lub jsibinski@um.kalisz.pl 
 
Harmonogram przygotowania projektów dokumentów będzie obejmował ponadto: 

 otwarte spotkanie organizacji pozarządowych – omówienie złożonych uwag i propozycji         
(II poł. sierpnia 2015), 

 pracę w grupach roboczych nad projektami Programów (wrzesień 2015), 

 konsultacje projektów Programów (październik 2015), 

 zaopiniowanie projektów Programów przez Kaliską Radę Działalności Pożytku Publicznego 
oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu konsultacji (do 5 listopada 2015). 

 
Podstawa prawna: Uchwała Nr XLV/655/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie 
uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

 

Kalisz, 13 lipca 2015 r. 
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FORMULARZ DO SKŁADANIA UWAG I PROPOZYCJI  
 Dot. „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” oraz 

 Dot. „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 

2020” 
 

 

Szanowni Państwo, 

serdecznie dziękujemy za zainteresowanie udziałem w konsultacjach społecznych dotyczących 

tworzenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” oraz „Wieloletniego 

programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”.  

Doceniamy Państwa czas i zaangażowanie. Bardzo interesuje nas Państwa zdanie na temat 

współpracy międzysektorowej (JST-NGO) w Kaliszu, której podstawą winien być dobrze opracowany 

Program Współpracy. Wyrażone zdanie może stać się podstawą udoskonalenia przyszłej współpracy 

nawiązywanej z Państwa organizacjami, jak również może wpłynąć na ostateczny kształt 

przedłożonych dokumentów.  

Formularze bez informacji o zgłaszającym uwagi oraz bez podpisanej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych nie będą rozpatrywane.  

Wypełniony formularz prosimy odesłać: w wersji elektronicznej na adres wssm@um.kalisz.pl lub 

jsibinski@um.kalisz.pl , lub w wersji papierowej – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,ul. Kościuszki 1a, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r.  

Program Współpracy składać się będzie z następujących elementów:  

1. Cele Programu  i zasady współpracy. 

2. Zakres przedmiotowy. 

3. Formy współpracy. 

4. Priorytetowe zadania Programu. 

5. Okres realizacji Programu. 

6. Sposób realizacji Programu. 

7. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu. 

8. Sposób oceny realizacji Programu. 

9. Sposób tworzenia oraz konsultacji Programu. 

10. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania  

ofert w otwartych konkursach ofert . 
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FORMULARZ DO SKŁADANIA UWAG I PROPOZYCJI  
 Dot. „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” oraz 

 Dot. „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 

2020” 
 

 
 

Nazwa podmiotu 
zgłaszającego 

propozycje/uwagi 

Dane kontaktowe:  

Adres, nr telefonu, adres poczty 

elektronicznej 

Imię i nazwisko 

 

   

UWAGI I PROPOZYCJE DO PROGRAMU 

Dotyczy „Programu współpracy … na rok 
2016” – program roczny 

Dotyczy „Wieloletniego programu 
współpracy … na lata 2016 - 2020”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  formularzu konsultacyjnym w sprawie Programu 

Współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, dla potrzeb niezbędnych do przekazania moich uwag w związku z konsultacjami społecznymi ww. Programu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z póżn. zm.). 

Administratorem ww. danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaliszu. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 

celu przekazania moich uwag w związku z konsultacjami społecznymi ww. Programu. Podanie ww. danych jest dobrowolne 

oraz mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

………………………………….                                             …………………………………………………                                              

Miejscowość, data                                              Podpis osoby wypełniającej formularz 


