
W6JT GMINY
STRZELCE W1ELKIE

Konsultacje rocznego programu wspolpracy
z organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami d/iata jacymi na
rzecz mieszkancow Gminy Strzelce Wielkie

W6JT GMINY STRZELCE WIELKIE
serdecznie zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarza^dowych oraz podmiotow dziaiajaeych na rzecz
mieszkancow Gminy Strzelce Wielkie do przedkladania propozycji zadari do
programu wspolpracy na rok 2014 ,

w terminie od dnia 16 pazdziernika 2013 roku do dnia 28 pazdziernika 2013 roku,
na adres: ugstrzelce@post.pl lub

w siedzibie Urzedu Gminy Strzelce Wielkie, ul. Czestochowska 14. pok. nr 5.

Zgodnie z ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. z 2010r,NR234,poz.l 536), organ stanowiq.cy jednostki samorzaxiu
terytorialnego uchwala do dnia 30 listopada, po konsultacjach z organizacjami
pozarza^dowymi oraz podmiotami wy mien Sony mi w art. 3 w/w ustawy, roczny
program wspolpracy na rok poprzedzajq_cy okres obowia^zywania programu.

W zwiajzku z powyzszym Wojt Gminy Strzelce Wielkie zaprasza przedstawicieli
organizacji pozarza^dowych oraz podmiotow dzialajaeych na rzecz mieszkancow
Gminy Strzelce Wielkie do przcdkladania propozycji zadan i uwag do programu
wspolpracy na rok 201 4.

Propozycje prosimy wnosic w oparciu o opracowany projekt ,,ROCZNEGO
PROGRAMU WSP6LPRACY GMINY STRZELCE WIELKIE Z
ORGANIZACJAMI POZARZ^DOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZ4CYMI DZIAl,ALNO!§t POZYTKU PUBLICZNEGO NA 2014
ROK" na ,,Formularzu do konsultacji ...

Projekt Programu oraz formularz do konsultacji zostaf zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem www.strzelcewielkie.biuletyn.net , na stronie
internetowej gminy - www.strzelce-wielkie.pl i tablicy ogloszen w budynku UG
Strzelce Wielkie.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 5a ust. 4 znowelizowanej ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie -
Program wspolpracy z organizacjami pozarzajdowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 zawiera w szczegolnosci:
eel glowny i cele szczegolowe programu;
zasady wspolpracy;
zakres przedmiotowy;
formy wspolpracy, o ktorych mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;
priorytelowe zadania publiczne;
okres realizacji programu;
sposob realizacji programu;
wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacje programu;
sposob realizacji programu;
informacjs o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
tryb powolania i zasady dzialania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych

konkursach ofert.
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