
Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Miasta Milanówka 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 (Dz. U. z 2016, poz. 239 ze zm.) 

na rok 2017  

W dniach od 19.10.2016 r. do 10.11.2016 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Miasta Milanówka 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 (Dz. 

U. z 2016, poz. 239 ze zm.) na rok 2017.  

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka oraz zostało rozesłane drogą 

elektroniczną do 55 organizacji pozarządowych. Ponadto w dniu 9 listopada 2016 r. w ramach konsultacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych.  

W terminie konsultacji do Urzędu nie wpłynęły uwagi, złożone w formie pisemnej. 

W trakcie spotkania z organizacjami wniesiono ustne uwagi, spisane w notatce sporządzonej przez Panią Katarzynę Stelmach – inspektora w Zespole  

ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Milanówka. 

Wyniki rozpatrzenia wniesionych uwag przedstawia poniższa tabela:  

Lp.  Jednostka 

redakcyjna 

Podmiot 

wnoszący 

Treść postanowienia z projektu Treść uwagi Treść postanowienia po zmianach Uzasadnienie 

1. Rozdział 

X, pkt 1  

 

Stowarzyszenie 

„Milanowianki” 

1) wymiana doświadczeń i wiedzy 

pomiędzy Miastem i Organizacjami – 

miernikiem będzie stworzenie 

wspólnych grup roboczych złożonych z 

przedstawicieli Miasta oraz Organizacji. 

Propozycja 

rozszerzenia pkt. 1 o 

zapis: „…a także 

zorganizowanie 

konferencji dla 

Milanowskich 

organizacji 

pozarządowych” 

Zmienia się pkt 1 w sposób  

następujący:  

1) wymiana doświadczeń i 

wiedzy pomiędzy Miastem i 

Organizacjami – miernikiem 

będzie stworzenie wspólnych 

grup roboczych złożonych z 

przedstawicieli Miasta oraz 

Organizacji a także 

zorganizowanie konferencji 

dla Milanowskich organizacji 

pozarządowych. 

Uwaga 

uwzględniona 

2. Rozdział 

X, pkt 7 

Stowarzyszenie 

„Milanowianki” 

7) poprawa jakości życia mieszkańców 

Miasta, poprzez jak najszersze zaspokajanie 

Propozycja 

rozszerzenia pkt. 7 o 

Zmienia się pkt 7 w sposób  

następujący: 

Uwaga 

uwzględniona 



potrzeb społecznych – miernikiem będzie 

wynik przeprowadzonego badania 

ankietowego wśród mieszkańców. 

zapis: „…ujętych w 

zadaniach własnych 

gminy …” 

7) poprawa jakości życia 

Mieszkańców, poprzez jak 

najszersze zaspokajanie potrzeb 

społecznych ujętych w zadaniach 

własnych gminy – miernikiem 

będzie wynik przeprowadzonego 

badania ankietowego wśród 

mieszkańców. 

 


