
Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 226.2020 
Prezydenta Miasta Skierniewice  
z dnia 15 października 2020 r. 

 
 
 

 
Ogłoszenie 

Prezydent Miasta Skierniewice 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji "Programu współpracy Miasta Skierniewice  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2021” 

 
1. Przeprowadza się  konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

Miasta Skierniewice oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1057 ze zm.) 

2. Konsultacje odbędą się w okresie od 16.10.2020 r. do 23.10.2020 r. i mają na celu 
poznanie opinii w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Miasto 
Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 

3. Przyjmowanie opinii odbywa się na piśmie na formularzu konsultacyjnym, który - 
podobnie jak "Program współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2021” - jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 
www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice 
www.skierniewice.eu oraz bezpośrednio w siedzibie Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice,                       
ul. Senatorska 12,  pok.122, 124, 125.  

4. Wypełniony formularz można przekazać:  
a) drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu                  

i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, 96-100 
Skierniewice;  

b) osobiście do Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska l2 pok. 122, 124, 125;  

c) drogą  elektroniczną na adres: m.denisiuk@um.skierniewice.pl lub 
e.cieslak@um.skierniewice.pl 

 Opinie z datą wpływu po dniu 23.10.2020 r. nie będą rozpatrywane.  
 


