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        Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 105/W//2015 

        Wójta Gminy Cegłów 

        z dnia 29 września2015 r. 

 

ANKIETA 

 

 

Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 

 

Szanowni Państwo! 

Rada Gminy Cegłów uchwałą nr V/18/11 z dnia 24 lutego 2011 r. określiła szczegółowe zasady kon-

sultowania z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzia-

łalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach do-

tyczących działalności statutowej tych organizacji.  

 Biorąc powyższe pod uwagę chcielibyśmy skorzystać z okazji i zaprosić Państwa – przedstawi-

cieli organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na terenie Gminy Cegłów – do udziału w 

tworzeniu dokumentu tak ważnego dla naszej współpracy. 

Część A. Ocena Programu Współpracy na rok 2015: 

1. Czy znają Państwo treść Programu współpracy na rok 2015? 

        tak     nie 

Jeśli odpowiedzieli Państwo „tak” – proszę przejść do kolejnego punktu formularza 

Jeżeli odpowiedzieli Państwo „nie” – proszę przejść do części B formularza 

 

2. W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o Programie? 

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

................................................................................................................................................................... 

3. Czy korzystają Państwo z Programu: 

        tak     nie 

Kiedy, w jakim celu: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

Jeśli odpowiedzieli Państwo „tak” – proszę przejść do kolejnego punktu formularza 

Jeżeli odpowiedzieli Państwo „nie” – proszę przejść do części B formularza 

 

4. Proszę ocenić program współpracy na rok 2015 wstawiając znak X w wybranym polu 
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Wskaźniki 

Zdecydowanie   Zdecydowanie 

NIE                                TAK 

 

 

 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

Czy dokumenty dotyczące Pro-

gramu współpracy są łatwo do-

stępne poprzez: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

-stronę internetową Urzędu      

Gminy Cegłów, 

 

- Biuletyn Informacji Publicznej, 

 

- Urząd Gminy Cegłów, 

  

     

     

     

Cele, działania i formy współpracy 

zawarte w Programie są ade-

kwatne do potrzeb związanych ze 

współpracą. 

      

Program wyczerpuje oczekiwane 

formy współpracy. 
      

 

5. Czy uważają Państwo za wystarczający zakres współpracy przewidziany w dokumencie na rok 

2015: 

        tak     nie 

6. Jeśli odpowiedzieli Państwo „nie” to proszę wpisać dlaczego: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Część B. Propozycje do programu współpracy na rok 2016 

1. Proszę wpisać Państwa propozycje w poniższych obszarach:  

 

Lp. Zakres Treść propozycji 

1. - cel główny i cele szczegółowe 

programu; 

 

2. - zasady współpracy;  

3. - zakres przedmiotowy współ-

pracy; 
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4. - formy współpracy, o których 

mowa w art. 5 ust. 2 ustawy; 

 

5. - priorytetowe zadania pu-  

bliczne; 

 

6. - sposób realizacji programu;  

7. - wysokość środków przezna-

czonych na realizację pro-

gramu 

 

8. - sposób oceny realizacji pro-

gramu; 

 

9. - informacje o sposobie two-

rzenia programu oraz o 

przebiegu konsultacji. 

 

2. Dodatkowe uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dane podmiotu zgłaszającego propozycje: 

1. Nazwa organizacji lub podmiotu: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko osoby zgłaszającego w organizacji: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail): 

……………………………………………………………………………………………………………

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

Dziękujemy za wypełnienie formularza  konsultacji! 

 

Ankietę w wersji papierowej można odesłać pocztą do dnia 10 października 2015 r. na adres: Urząd Gminy Cegłów, ul. Ko-

ściuszki 4, 05-319 Cegłów lub przekazać do pokoju nr 16 Urzędu Gminy Cegłów. 


