
                                                   
Załącznik do Zarządzenia nr 434/2016 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 
z dnia 15 listopada 2016r. 

 
 

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  

pożytku publicznego na rok 2017 

 
Konsultacje zorganizowano na podstawie:  

1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                   

i o wolontariacie, 

2) Uchwały Nr LXII/519/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 

25 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego lub 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”, 

3) Zarządzenia Nr 418/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego                  

z dnia 4 listopada 2016 roku z sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 

 

Termin konsultacji: 4 - 14 listopada 2016 r. 

 

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 

 

Forma konsultacji: 

1) spotkanie konsultacyjne zorganizowane 14 listopada 2016 r. o godz. 13.00 

w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. POW 10/16  

z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie 

Mazowieckim, 

2) zgłaszanie uwag i opinii na formularzu konsultacji, który był dostępny                      

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 

www.tomaszow-maz.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia;  

 

Liczbowy udział w konsultacjach: 

W konsultacjach wzięła udział Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

w Tomaszowie Mazowieckim.  

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim 

wniosła jedną uwagę: 

 

 

 

 



 

 

Podmiot 

uprawniony 
Uwagi/propozycje Opinia Uzasadnienie opinii 

Miejska Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

Rozdział 7 ust. 1 zaproponowano 

dodanie punktu 14, tj. dodatkowego 

zadania pt.: „rewitalizacja społeczna 

miasta”  

pozytywna Propozycja zmiany polega 
na dodaniu do 
priorytetowych zadań 
publicznych nazwy zadania 
w całości zgodną 
z priorytetami miasta. 
 

 


