
Zarz~dzenie Nr ~~J~t4 .
Burmistrza Miasta Rawa\ Mazowiecka

z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie konsultacji projektu programu wspolpracy Miasta Rawa Mazowiecka

z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytkupublicznego

i 0 wolontariacie na rok 2015

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz.S94 z p6in. zm.), art. Sa ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz § 2 ust.l zal'tcznika do
uchwaly Nr LIIl/391/1 0 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z q)1ia 27 paidziemika 20 lOr. w sprawie
okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz'tdowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poi:ytku publicznego
i 0 wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycZ'tcych ich dzialalnosci
statutowej (Dziennik Urzll?dowy Wojew6dztwa L6dzkiego Nr 328, poz.28S1) zarZ'tdzam, co nastll?puje:

Poddaje sill?pod konsultacjll? organizacji pozarz'tdowych oraz innych podmiot6w mog'tcych prowadzic
dzialalnosc pozytku publicznego, 0 kt6rych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, prowadz'tcych dzialalnosc statutow't na terenie
Miasta Rawa Mazowiecka, zwanych dalej organizacjami poi:ytku publicznego - projekt rocznego
programu wsp61pracy Miasta Rawa Mazowiecka z tymi organizacjami i podmiotami na 2015 r.

1) jego ogloszenie na stronie intemetowej Urzll?du Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl - w celu uzyskania drog't
elektroniczn't stosownych opinii organizacji pozytku publicznego na temat tego projektu,

2) spotkanie z organizacjami poi:ytku publicznego w dniu 19.11.2014 r. (sroda) 0 godz.lS.00
w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 6 c - w celu uzyskania
stosownych opinii organizacji poi:ytku publicznego na temat tego projektu.

1. Ustala sill?termin:
1) rozpoczll?cia konsultacji programu (poprzez ogloszenie projektu programu, w spos6b

okreslony w § 2) - na dzien 6 listopada 2014 r.
2) zakonczenia konsultacji programu - na dzien 24 listopada 2014 r.

2. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadaj't: Wydzial Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Urzll?duMiasta Rawa Mazowiecka oraz Pelnomocnik do spraw uzaleznien w tym urzll?dzie.

3. Organizacje pozytku publicznego mog't skladac swoje opinie na temat projektu programu,
do uplywu okreslonego Zarz'tdzeniem terminu zakonczenia konsultacji, na adres e-mail Urzll?du
Miasta Rawa Mazowiecka: oswiata@rawamazowiecka.pl. oraz na spotkaniu okreslonym w § 2 pkt
2 Zarz'tdzenia.

http://www.rawamazowiecka.pl
mailto:oswiata@rawamazowiecka.pl.


Wyniki przeprowadzonych konsultacji, stanowiltcych przedmiot zarzltdzenia ogloszone b~dlt
w spos6b i w terminie okreslonym w uchwale Rady Miasta Rawa Mazowiecka, powolanej
w podstawach prawnych zarzltdzenia.


