Zarządzenie Nr 1922/2020
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu
Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi
na 2021 rok.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); Uchwały Nr 774/2010
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego,
zarządza się co następuje:
§1
1. Cel i przedmiot konsultacji:
Celem konsultacji jest zebranie opinii przedstawicieli organizacji i innych podmiotów
pozarządowych, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta
Radomia, w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami
Pozarządowymi na 2021 rok.
Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok,
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Konsultacje społeczne potrwają od dnia 26.10.2020 r. do dnia 09.11.2020 r.
3. Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:
środowiskowy- uczestniczyć w nich mogą przedstawiciele organizacji i innych podmiotów
pozarządowych określonych w art. 3 ust. 3 w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta
Radomia.
4. Formy przeprowadzenia konsultacji:
a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie wypełnionego formularza stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia na adres: konsultacje@umradom.pl
b) w formie papierowej poprzez wrzucenie wypełnionego formularza, stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu
Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.

5. Termin i miejsce składania uwag i propozycji:
Opinie do projektu Programu Współpracy (…) w formie pisemnej, z użyciem wzoru formularza
zgłaszania opinii, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, należy zgłaszać
w sposób określony w §1, pkt. 4, lit. a i b do dnia 09.11.2020 r.
6. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, (zakres merytoryczny
i organizacyjny).
7. Forma przekazania mieszkańcom informacji o wynikach konsultacji:
Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie
zamieszczone:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,
b) na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu
Miejskiego w Radomiu,
c) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu.
§2
Niniejsze Zarządzenie publikuje się:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,
b) na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu
Miejskiego w Radomiu,
c) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się:
Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Radomiu (zakres merytoryczny i organizacyjny).
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
(-) Radosław Witkowski

