ZARZĄDZENIE NR

J

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 4 ust. 1 i 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 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

f

§1.

Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i 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 statutową na terenie Miasta Żyrardowa projektu

uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu działań na rzecz mieszkańców miasta
Żyrardowa, mającego na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez wprowadzenie
benefitów na terenie miasta Żyrardowa pod nazwą „Żyrardowska Karta Miejska”, poprzez

zgłaszanie uwag i opinii za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Portalu

Internetowym www.zyrardow.pl.

§2.

Informacje szczegółowe, dotyczące przeprowadzenia konsultacji zawiera ogłoszenie, będące
załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Działalności Gospodarczej
Urzędu Miasta Żyrardowa.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żyrardowie

Załącznik do Zarządzenia Nr 7vJ.,
Prezydentą Miasta Żyrardo'
z dnia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żyrardowa
o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały
w sprawie przyjęcia programu „Żyrardowska Karta Miejska”

Na podstawie zarządzenia Nros9..I...

Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia

. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

w sprawie przyjęcia programu „Żyrardowska Karta Miejska”. Prezydent Miasta Żyrardowa

zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
które prowadzą działalność statutową na terenie Miasta Żyrardowa, w zakresie pomocy

społecznej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, sportu i rekreacji,

turystyki i wypoczynku - do udziału w konsultacjach, w związku z zamiarem podjęcia uchwały
w śprawie przyjęcia programu „Żyrardowska Karta Miejska”

I.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu „Żyrardowska

Karta Miejska”
II. Cel konsultacji
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych działających
na terenie Miasta Żyrardowa na temat ww. projektu uchwały.

III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Od dnia 30 lipca 2019 r. do dnia 12 sierpnia 2019 r.

IV. Forma przeprowadzenia konsultacji
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie poprzez
wypełnienie formularza zamieszczonego na portalu internetowym: www.zyrardow.pl.

V. Sposób przekazania uwag i opinii
Wypełniony formularz można:
- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydzial.da@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 portalu 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 Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Żyrardowa Plac Jana Pawła II nr 1,
tek: 46 858-15-57 lub 46 858-15-34.

