
FORMULARZ DO SKŁADANIA UWAG I PROPOZYCJI 
 Dot. „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 –
2020” oraz

 Dot. „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” 

Szanowni Państwo,

serdecznie  dziękujemy  za  zainteresowanie  udziałem  w  konsultacjach  społecznych  dotyczących  tworzenia
„Wieloletniego  programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  lata  2016  –  2020” oraz  „Programu
współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016”. 

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 31 października 2015 r.

Przedłożony do konsultacji społecznych Wieloletni Program Współpracy na lata 2016-2020 składa się z 
następujących elementów: 

1. Wstęp
2. Cele Programu.
3. Zakres przedmiotowy.
4. Formy współpracy.
5. Zasady współpracy
6. Podmioty uczestniczące w realizacji Programu.
7. Okres realizacji Programu.
8. Sposób realizacji Programu.
9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu.
10. Sposób oceny realizacji Programu.
11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Przedłożony do konsultacji społecznych Program Współpracy na 2016 rok składa się 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.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zapisami w ww. projektach oraz o wyrażenie opinii i sugestii
dotyczących proponowanych zmian w poszczególnych zapisach. 

FORMULARZ DO SKŁADANIA UWAG W TRAKCIE KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
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FORMULARZ DO SKŁADANIA UWAG I PROPOZYCJI 
 Dot. „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 –
2020” oraz

 Dot. „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” 

Nazwa podmiotu
zgłaszającego

propozycje/uwagi

Dane kontaktowe: 
Adres, nr telefonu, adres

poczty elektronicznej
Imię i nazwisko

Data
wypełnienia

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

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

UWAGI DO PROGRAMU
Lp. Aktualny zapis w projekcie 

Programu (np. punkt)
Proponowana zmiana Uzasadnienie

Pytania pomocnicze:

 Czy poszczególne zapisy Programu są czytelne i zrozumiałe?

 Czy któryś z wymienionych zapisów jest zbędny? Jeśli tak, to który?  

 Czy należałoby dodać jakiś dodatkowy element/ zapis do tych proponowanych? Jak powinien brzmieć?

Czy któreś z zapisów Programu wymagają uproszczenia/wyjaśnienia? Jeśli tak, to które? Inne uwagi.



FORMULARZ DO SKŁADANIA UWAG I PROPOZYCJI 
 Dot. „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 –
2020” oraz

 Dot. „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” 

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


