
             Milanów, dnia 29 października 2019 r.  

 

Protokół  

z przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Milanów                  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

  

1. Przedmiot konsultacji: 

 

 Na podstawie  Uchwały Nr XXXVIII/223/10 Rady Gminy Milanów z dnia        

4 listopada 2010 r. poddano konsultacjom projekt Rocznego programu współpracy 

Gminy Milanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego         

i o wolontariacie na rok 2020.  

 

2. Termin Konsultacji: 

 

 Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 10 października 2019 r.                           

do dnia 24 października 2019 r.  

 

3. Przebieg konsultacji: 

 

 Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu Rocznego 

programu współpracy Gminy Milanów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2020 na stronie internetowej Urzędu Gminy Milanów,   

stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Milanów.  

Opinie i wnioski do projektu należało składać  w wyznaczonym terminie 

osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Milanów, ul. Kościelna 11A, 21 – 210 

Milanów, fax-em: (83) 3567002, e-mailem: gmina@milanow.pl bądź za pomocą 

poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Milanów, ul. Kościelna 11A,   21 – 210 

Milanów. 
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4. Wyniki konsultacji: 

 

   W ramach konsultacji w wyznaczonym terminie wpłynął  jeden formularz 

uwag  do przedmiotowego projektu programu. 

 Dane organizacji: Stowarzyszenie CICHOSZ 

 Adres:  Cichostów Kolonia 8, 21-210 Milanów 

 tel./fax/e-mail : kzc@onet.pl  

 

  

 
Lp. Punkt 

programu 

współpracy 

 

Obecny zapis  

w projekcie  

 

Proponowany zapis 

zgłaszany przez 

organizację 

 

Przyjęcie/odrzucenie 

propozycji-uzasadnienie  

 

1.  

 

 

§ 7 

W 2020 r.  

priorytetowymi  

zadaniami publicznymi 

są: 

1) organizacja zajęć 

sportowych dla 

dzieci, młodzieży i 

dorosłych; 

2) organizacja zawodów 

i rozgrywek 

sportowych dla 

dzieci, młodzieży, 

dorosłych i imprez      

sportowo-

rekreacyjnych. 

 

W 2020 r. 

priorytetowymi  

zadaniami publicznymi 

są: 

1) organizacja zajęć 

sportowych dla 

dzieci, młodzieży i 

dorosłych; 

2)  organizacja 

zawodów i 

rozgrywek 

sportowych dla 

dzieci, młodzieży, 

dorosłych i imprez      

sportowo-

rekreacyjnych. 

3)  organizacja 

wydarzeń, warsztatów, 

spotkań związanych z 

kulturą wyższą dla 

dzieci, młodzieży          

i dorosłych. 

 

Nie uwzględniono 

propozycji zmian. 

Proponowany zakres 

zadań pokrywa się z 

działalnością Gminnego 

Ośrodka Kultury oraz 

Gminnej Biblioteki 

Publicznej.    

Dodanie kolejnego 

zakresu działalności 

będzie skutkowało   

zmniejszeniem  

finansowania 

pozostałych 

priorytetowych zadań 

publicznych.  

 

 

Protokół z wynikami konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Milanów, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Milanów 

 

 Protokół sporządził: 

 /-/ Elżbieta Kacprzak    

 

 

 


