ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2016
BURMISTRZA RADZYMINA
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata
2016 – 2024”
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239) oraz uchwały Nr
587/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji i podmiotów zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy Radzymin.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „ Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata
2016 - 2024” .
§ 2.
Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 10 maja 2016 roku;
2) planowany termin zakończenia konsultacji na dzień: 23 maja 2016 roku;
3) obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: teren Gminy Radzymin.
§ 3.
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji
pozarządowych działających na terenie Gminy Radzymin;
2) zbierania uwag, wniosków, opinii i propozycji na temat projektu Programu
Rewitalizacji, przekazywanych przez interesariuszy osobiście w Referacie Partycypacji
i Polityki Społecznej lub Referacie Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, telefonicznie, faksem lub pocztą tradycyjną na
adres Urzędu, lub za pośrednictwem Internetu, lub do skrzynki na wnioski i opinie
funkcjonującej w głównej siedzibie Urzędu, z możliwością wykorzystania formularza
konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) zbierania opinii i uwag na temat projektu Programu Rewitalizacji za pomocą
elektronicznej platformy internetowej (konsultacje on-line) z wykorzystaniem
elektronicznego formularza zgłaszania uwag.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1) udostępnienie projektu Programu Rewitalizacji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Radzymin (w Biurze Obsługi Interesanta, na tablicy ogłoszeń Urzędu i w Referacie
Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego;
2) zamieszczenie projektu Programu Rewitalizacji na stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy Radzymin i w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce
poświęconej organizacjom pozarządowym i konsultacjom społecznym, zakładka:
Konsultacje Społeczne), a także przesłanie projektu programu drogą elektroniczną do
organizacji;
4) publikację informacji o konsultacjach w prasie lokalnej.
3. Formularz konsultacyjny, o których mowa w ust.1 pkt 2 i punkt 3 należy składać w
terminie określonym w § 2. Formularz można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2; lub przesłać drogą elektroniczną na
adres inforad@radzymin.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne
Programu Rewitalizacji”), lub korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy
Radzymin, Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Pl. T. Kościuszki 2, 05250 Radzymin z dopiskiem „Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji”.
§ 4.
Konsultacje zostaną przeprowadzone między merytorycznymi komórkami organizacyjnymi
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin oraz między jednostkami organizacyjnymi Gminy
Radzymin.
§ 5.
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną
przedstawione Radzie Miejskiej, upublicznione na stronie internetowej www.radzymin.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
§ 6.
1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
§ 7.
Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Partycypacji i Polityki Społecznej oraz
Referatowi Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących projektu Programu Rewitalizacji
Gminy Radzymin na lata 2016-2024

FORMULARZ KONSULTACYJNY DO PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016-2024
Informacje o zgłaszającym
Status prawny
zgłaszającego uwagi

a) osoba fizyczna, mieszkaniec Gminy Radzymin
b) przedsiębiorca
c) przedstawiciel podmiotu publicznego
d) przedstawiciel organizacji pozarządowej
e) inny
* właściwe podkreślić

Imię i nazwisko/nazwa
organizacji /nazwa innego
podmiotu/instytucji
( pole obowiązkowe)

Kontakt:
Adres do korespondencji*
Adres e-mail
tel/fax *
opcjonalnie

Zgłaszane uwagi do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024
L.p.

Część dokumentu, do
którego odnosi się uwaga
(rozdział, podrozdział, nr
strony)

Treść uwagi

Uzasadnienie uwagi

Propozycja zmiany

Formularz konsultacyjny prosimy przesłać/przekazać w terminie od 10 maja do 23 maja 2016 r.: bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Radzymin,
Pl. T. Kościuszki 2; drogą elektroniczną na adres inforad@radzymin.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji”) lub drogą
korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem
„Konsultacje społeczne Program Rewitalizacji”.

Dziękujemy za przekazanie uwag, wniosków, opinii i propozycji.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2135 ), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu konsultacji w sprawie projektu Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024. Przyjmuję do wiadomości, ze przysługuje mi prawo dostępu do
treści swoich danych i ich przetwarzania. Administratorem danych jest Burmistrz Radzymina, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.

…………………………………………..
( czytelny podpis )

