Zarządzenie nr 86/2018
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 1 października 2018 roku
dotyczące konsultacji projektów uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie:
1) statutu Miasta Rawa Mazowiecka;
2) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, i poz. 1365), w związku z § 1 i 2 uchwały nr
LIII/391/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z
2010 r. poz. 2851) zarządzam, co następuje:
§1
1. Przeprowadza się konsultacje, w których przedmiotem jest:
1) projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie statutu Miasta Rawa
Mazowiecka;
2) projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2. Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji: od dnia 2 października 2018 roku do
dnia 9 października 2018 roku.
3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5,
96-200 Rawa Mazowiecka (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta);
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail um@rawamazowiecka.pl;
3) za pośrednictwem faksu pod numerem 46 814 43 23.
5. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialny jest
Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
§2
1. Projekt uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
2. Projekt uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Zarządzenia.

3. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w § 1 ust. 2
oznacza akceptację przedstawionych projektów uchwał, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 1 i 2.
§3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miasta.
2. Do sprawozdania załączone zostanie stanowisko Burmistrza odnośnie uzyskanych
opinii. Stanowisko to zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta
Rawa Mazowiecka.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

