
ZARZĄDZENIE NR 17/2023 
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 1 lutego 2023 r. 

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie 
zmiany uchwały nr XIII/104/03 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 

nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2003 r. 

poz.40), oraz §2 ust. 1 załącznika do 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 z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2010 r. 

Nr 328, poz. 2851) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Poddaje się pod konsultację organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność 

statutową na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, zwanych dalej organizacjami pożytku publicznego – 

projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany uchwały nr XIII/104/03 Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka, zwanej dalej "uchwałą". 

§ 2. Ustala się formę konsultacji uchwały poprzez jej ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 

www.rawamazowiecka.pl      – w celu uzyskania drogą elektroniczną stosownych opinii organizacji 

pożytku publicznego na temat tej uchwały. 

§ 3. 1. Ustala się termin: 

1) rozpoczęcia konsultacji uchwały poprzez jej ogłoszenie, w sposób określony w §2 – na dzień 

6 lutego 2023 r. 

2) zakończenia konsultacji uchwały – na dzień 13 lutego 2023 r. 
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2. Za przeprowadzenie konsultacji uchwały odpowiada Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu 

Miasta. 

3. Organizacje pożytku publicznego mogą składać swoje opinie na temat projektu uchwały, do 

upływu terminu zakończenia konsultacji, o którym mowa w ust.1 pkt 2 na adres e-mail Urzędu 

Miasta Rawa Mazowiecka: um@rawamazowiecka.pl. 

§ 4. Wyniki przeprowadzonych konsultacji uchwały podlegają ogłoszeniu w sposób i w terminie 

określonym w uchwale Rady Miasta Rawa Mazowiecka, powołanej w podstawach prawnych 

zarządzenia. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta Rawa 
Mazowiecka 

 
 

Piotr Irla 
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