
Zarządzenie Nr 97/2021
Prezydenta Miasta Radomska

z dnia 13  maja 2021 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego  i  o  wolontariacie,  projektu  Uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały 
XXIV/260/20  Rady  Miejskiej  w  Radomsku  z  dnia  27  listopada  2020  r.  w  sprawie 
przyjęcia  Rocznego  Programu  Współpracy  Miasta  Radomska  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  z  innymi  podmiotami,  o których mowa w art.  3  ust.  3  ustawy 
z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie, 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.  

Na podstawie  art.  30   ust.  1  ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym 
(t.j.:  Dz.  U.  z 2020 r.  poz.  713,  poz.  1378)  w związku z  § 4 i  5 Załącznika do Uchwały NR 
LXIV/483/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych 
organizacji oraz programów współpracy, zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam  konsultacje  projektu  Uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  XXIV/260/20  Rady 
Miejskiej  w  Radomsku  z  dnia  27  listopada  2020  r.  w  sprawie  przyjęcia  Rocznego  Programu 
Współpracy  Miasta  Radomska  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  innymi  podmiotami, 
o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy   z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, który 
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Ustalam termin konsultacji na okres od dnia 18 maja 2021 roku do dnia 31 maja 2021 roku.

§3. Konsultacje polegają na zgłoszeniu uwag i opinii poprzez wypełnienie formularza konsultacji 
projektu aktu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z projektem Uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały XXIV/260/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie 
przyjęcia  Rocznego  Programu  Współpracy  Miasta  Radomska  z  organizacjami  pozarządowymi 
oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na rok 2021.

§4. Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXIV/260/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 
27  listopada  2020  r.  w  sprawie  przyjęcia  Rocznego  Programu  Współpracy  Miasta  Radomska 
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie,  prowadzącymi 
działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2021  oraz  formularz  konsultacji  projektu  prawa 
miejscowego zamieszczone zostaną w dniu 14 maja 2021r.  w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Radomska.  

§5.  Wypełnione  formularze  konsultacji  projektu  aktu  prawa  miejscowego  można  składać 
od dnia 18 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu  
Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

§6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich. 

§7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  

                  PREZYDENT MIASTA RADOMSKA

      dr Jarosław Ferenc 


