ZARZĄDZENIE Nr 451/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji społecznych projektu Programu
Rewitalizacji

Miasta

przeprowadzonych

Tomaszowa
z

Mazowieckiego

organizacjami

na

pozarządowymi

lata
i

2016-2020
podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), 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” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 289,
poz. 2378), w związku z Zarządzeniem Nr 426/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu
„Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020”
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam wyniki konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 przeprowadzonych z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
§ 2. Konsultacje przeprowadzono w okresie 10-22 listopada 2016 r. w następujących
formach:
1) z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który po wypełnieniu można było
dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
ul. POW 10/16, budynek C, I piętro, pok. 9 lub w wersji elektronicznej w formie skanu
formularza przesłanego na adres e-mail: rozwoj@tomaszow-maz.pl.
2) spotkania konsultacyjnego.
§ 3. Informacje o konsultacjach były dostępne na stronie internetowej i tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
§ 4. W ramach przeprowadzonych konsultacji do projektu Programu Rewitalizacji
nie wpłynęły żadne uwagi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie
internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

