
Zaproszenie do udziału w pracach nad projektem „Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014–2015" 

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2014–2015", zapraszamy Państwa do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu. Propozycje do 
Programu należy zgłaszać do dnia 30 kwietnia br. za pomocą zamieszczonego poniżej formularza na adres:  
 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
Wydział Funduszy Europejskich 
Rynek 38, 58-150 Strzegom   
lub elektronicznie na adres: magdalena.kuczynska@strzegom.pl 
 
Formularz do pobrania 
 
Po zebraniu propozycji przygotowany zostanie projekt  „Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014–2015", który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym  zgodnie z uchwałą 
nr 30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku 
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
 
Harmonogram prac nad przygotowaniem  „Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014–2015" 
Harmonogram prac może ulec zmianom w zakresie terminów realizacji poszczególnych działań.  
 

 
Harmonogram prac nad przygotowaniem „Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014–2015"  
 

Termin 
 

Działania 

03.04 Zamieszczenie na stronie internetowej informacji o przystapieniu do prac 
nad Programem wraz z formularzem zgłaszania propozycji  
 

03.04-30.04 Zbieranie propozycji do Programu  
 



02.05-03.06 Opracowanie projektu Programu 
 

04.06 Zamieszczenie na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu  
konsultacji społecznych Programu wraz z formularzem zgładszania uwag 
i projektem Programu 
 

04.06-17.07 Konsultacje społeczne Programu 
 

17.07-31.07 Analiza propozycji złożonych do Programu  w ramach konsultacji 
społecznych  
 

01.08-21.08 Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Programu oraz 
zestawienia uwag i propozycji zgłoszonych przez uprawnione podmioty 
podczas prac nad Programem wraz z ich analizą  
 

30.08 Przekazanie do Biura Rady projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu oraz zestawienia uwag i propozycji zgłoszonych przez 
uprawnione podmioty podczas prac nad Programem wraz z ich analizą 
 

wrzesień 
 

Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 
2014–2015" 
 

wrzesień/październik  Zamieszczenie na stronie internetowej protokołu z konsultacji 
społecznych Programu oraz uchwały w sprawie „Programu współpracy 
gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014–2015" 

 
 
 
 
 
 
 


