ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE
˝Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi˝

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały w sprawie:
„Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu
współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2016”.
Termin rozpoczęcia konsultacji oznacza się na dzień: 27 października 2015 roku,
termin zakończenia konsultacji na dzień: 10 listopada 2015 roku.
Konsultacje odbędą się w następujących formach:
1. Zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu umieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce Tablica ogłoszeń - Inne;
2. Zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu udostępnionego w
siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń.
Swoje stanowisko w sprawie przedstawia się pisemnie w siedzibie Urzędu w pokoju nr 3
(parter) lub e-mailowo na adres: ugdomanice@wp.pl. O zasadności przyjęcia uwag
dotyczących programu ostateczną decyzję podejmuje Wójt.
Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem
opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi. Program, powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej
społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych potrzeb społecznych.
Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie
w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli
organizacji oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby
w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie
się przekładało na efektywność realizacji programu i jakość realizowanych zadań
publicznych.
Zapraszam do współpracy i do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej gminy, partnerów
społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych
i pomocniczych gminy, a także wszystkich, zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej
społeczności, mieszkańców.

Wójt
/-/ Jerzy Zabłocki

