
ZARZĄDZENIE Nr 35/2013   
Wójta Gminy Radomsko  

z dnia 10 października 2013 r.  
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji  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 ,  działającymi na terenie Gminy 
Radomsko   projektu „Programu współpracy Gminy Radomsko z organizacjami 

pozarządowymi na 2014 rok” 
 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ,  z późn. zm.) 
oraz Uchwały Nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Radomsko z dnia 20 sierpnia 2010 r.  w 
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego lub 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 działalności statutowej tych 
organizacji , zarządzam co następuje :  
 
§ 1. Ogłaszam konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy 
Radomsko z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”. 
 
§ 2. Ustalam termin konsultacji na okres od dnia  18 października 2013 r. do dnia 28 
października  2013 r. 
 
§ 3. Projekt „Programu współpracy Gminy Radomsko z organizacjami pozarządowymi na  
2014 rok”  dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce „Organizacje 
pozarządowe” oraz w siedzibie Urzędu Gminy Radomsko (pokój nr 6). 
 
§ 4. Uwagi i opinie w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Radomsko z 
organizacjami pozarządowymi na 2014 rok” można zgłaszać na piśmie przy wykorzystaniu 
formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, bezpośrednio w Urzędzie 
Gminy Radomsko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@gmina-
radomsko.pl  w terminie do dnia 28 października 2013 r. do godz. 15.30 . 
 
§ 5.  Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za współpracę z 
organizacjami pozarządowymi .  
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .  
 

Wójt Gminy Radomsko 
 

 mgr inż. Marian Zaborowski 


