
Radomsko, 22 listopada 2021r.

SPRAWOZDANIE 

z  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 „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Na podstawie Zarządzenia Nr 220/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 02 listopada 2021r. 

ogłoszone  zostały  konsultacje  projektu  „Rocznego  Programu  Współpracy  Miasta  Radomska 

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,  prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022”, które trwały od 06 listopada 2021 r. do 19 listopada 

2021 r. 

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr LXIV/483/10 

Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 12 października 2010 r. 

Konsultacje podlegały na wyrażeniu opinii na temat projektu Rocznego Programu Współpracy na 

rok 2022, po zapoznaniu się z jego treścią, poprzez wypełnienie formularza konsultacji projektu 

prawa miejscowego i  złożeniu do w terminie do dnia 19 listopada 2022 r.  w siedzibie Urzędu 

Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5. 

Projekt Uchwały Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 oraz wzór formularza konsultacji 

projektu  prawa  miejscowego  zamieszczony  został  w  dniu  02  listopada  2021r.  na  stronie 

internetowej Urzędu Miasta Radomska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miasta Radomska. 

Projekt uchwały został również przedłożony Miejskiej Radzie Sportu w Radomsku oraz Miejskiej 

Radzie Seniorów w Radomsku celem wyrażenia opinii.

Do projektu uchwały oraz Programu nie zostały zgłoszone żadne wnioski.     

URZĄD MIASTA RADOMSKA
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) 685 44 89, fax. +48 (44) 685 45 13,  www.radomsko.pl


