
ZARZĄDZENIE NR 12/2020
BURMISTRZA SOŚNICOWIC

z dnia 22 stycznia 2020 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 

projektu uchwały w sprawie: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno –wypoczynkowe

Na podstawie: art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. ) 
art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 
z 2018r. poz. 450 z późn.zm.) oraz w związku z § 5 Uchwały nr XXXIII/343/2010 z dnia 10.11.2010 roku 
Rady Miejskiej w  Sośnicowicach w sprawie 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 (Dz. U. Województwa 
Śląskiego z 2010 r. Nr 251, poz.3891) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. 
poz. 450 z późn.zm) działających na terenie Miasta i Gminy Sośnicowice, ogłaszam przeprowadzenie 
konsultacji w przedmiocie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się  domek letniskowy lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe

§ 2. 1. Informacja o podjętych konsultacjach, wraz z projektem uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowezostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Sośnicowicach w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne".

2. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynosi 7 dni od dnia 
zamieszczenia informacji o konsultacjach dotyczących projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce "Konsultacje społeczne" tj. od 22.01.2020 r.-28.01.2020 r.

3. Informacja, wraz z podaniem adresu strony internetowej, na której opublikowano projekt uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe , 
o którym mowa w ust. l, zostanie zamieszczona również w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

4. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

5. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest Referat organizacyjny 
i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, tel. 32 238-71-92 wewn. 307.

6. Konsultacje mogą mieć formę:

a) w przypadku zgłoszenia wniosku przez minimum 3 organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 
w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
konsultacje mogą przybrać formę bezpośredniego otwartego spotkania,

b) wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust.2  w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.
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7. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację 
przedstawionego projektu uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz załączy własne stanowisko odnośnie uzyskanych 
opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w Sośnicowicach.

§ 4. Wykona nie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Sośnicowic

Leszek Kołodziej
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