ZARZĄDZENIE Nrz/^21
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji projektu uchwały w sprawie

przyjęcia programu usług społecznych Miasta Żyrardów na łata 2021-2023

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz uchwały Nr XVI/122/19 Rady Miasta

Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10897)
zarządzam co następuje:

§11. Postanawia się przeprowadzić z mieszkańcami Miasta Żyrardowa konsultacje projektu
uchwały w sprawie przyjęcia programu usług społecznych Miasta Żyrardów na lata 2021 -2023.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii lub uwag mieszkańców na temat
projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§2.
Określa się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 2 czerwca 202Ir. oraz termin zakończenia

konsultacji na dzień: 14 czerwca 2021 r.

§3.
1.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały, o którym

mowa w § 1 ust. 1, na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardów w Biuletynie

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żyrardów.

2.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania uwag lub opinii na piśmie przez

mieszkańców Miasta Żyrardowa i obejmują teren Miasta Żyrardowa.

3.

Opinie lub uwagi do projektu uchwały, o którym mowa w § 1 ust. 1, składa się poprzez:

1) przesłanie opinii lub uwag na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żyrardowie, ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów lub
2) przesłanie opinii lub uwag na adres e-mailowy: mops@zyrardow.pl lub

3) złożenie opinii lub uwag w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Żyrardowie , ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów w godzinach jego pracy,
tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 800 do 1600 oraz w środę od 800 do 1800.

w terminie określonym w § 2.

§4.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żyrardowie.

§5.
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną

opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardów w Biuletynie Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żyrardów.

§7.
1.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich

podmiotów.

§8.
Wykonanie Zarządzenia powierza się p.o. Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Żyrardowie.

§9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
P/ezydenLMiasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanóws.

