ZARZĄDZENIE Nr ..'./19

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia łib. kwietnia 2019 r.

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uchwały Nr VIII/44/l 1 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi

i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§1.

1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688), prowadzącymi działalność statutową na terenie Miasta

Żyrardowa w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
projektu uchwały.

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ust. 1 mogą zgłaszać uwagi i opinie

do wspomnianego projektu uchwały za pośrednictwem formularza, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr VIII/44/l 1 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2011 r.

§2.

Szczegółowe informacje, dotyczące przeprowadzenia konsultacji, zawiera ogłoszenie w wersji
stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
■;
do zarządzenia Nr .j.U/19
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia
kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały:
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli
oraz kryteriów wyboru ofert

Prezydent Miasta Żyrardowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
które prowadzą działalność statutową na terenie Miasta Żyrardowa w zakresie nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - do udziału w konsultacjach
w związku z zamiarem podjęcia niniejszej uchwały.
I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
dla niepublicznych przedszkoli oraz kryteriów wyboru ofert.
II. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych, działających
na terenie Miasta na temat ww. projektu uchwały.
III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
od dnia
do dnia ..(25(95.-.^
IV. Forma przeprowadzenia konsultacji

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie poprzez wypełnienie załączonego formularza.

V. Sposób przekazania uwag i opinii
Wypełniony formularz można:
• przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydzial.okf@zyrardow.pl
lub
• złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1.
VI. Informacja o wynikach konsultacji

W ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji, na stronie internetowej Urzędu Miasta
Żyrardowa: http://zyrardow.pl zostaną zamieszczone wyniki konsultacji, zawierające
zestawienie uwag i opinii wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Żyrardowa.
VII. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa, ul. Józefa Mireckiego 56, tel. 46 855 36 09.

Załącznik do uchwały Nr VI11/44/11
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 31 marca 2011 roku
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I OPINII

Projekt uchwały w sprawie1: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli
oraz kryteriów wyboru ofert
Termin zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały: od dnia...........................do dnia............................
Pełna nazwa podmiotu wnoszącego uwagi i opinie (adres siedziby, numer z rejestru) oraz katalog

obszarów działalności statutowej:

Zmiany2:

Uzasadnienie
wprowadzanych zmian:

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela podmiotu
zgłaszającego opinię)

1 Wypełnia komórka organizacyjna Urzędu Miasta Żyrardowa lub jednostka organizacyjna Miasta w zależności
od przedmiotu konsultacji.
2 Zmiany należy zapisywać wskazując dotychczasowy zapis w projekcie uchwały, który wymaga zmiany
wpisując dosłowne brzmienie przepisu oraz proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego
przepisu.

