ZARZĄDZENIE NR 0050.568.2021
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/2010
Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice
z radami 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. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536), w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
zarządzam, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektów uchwał:
1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, z radami 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
2) w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za
wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie 12.11.2021 r. –
19.11.2021 r.
§ 3. Projekty uchwał:
1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, z radami 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
2) w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za
wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi,
zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mierzęcice, na
stronie internetowej Gminy Mierzęcice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice.
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§ 4. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez
przyjmowanie uwag i wniosków na:
1) ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty”, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia,
2) ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku
Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi”, stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wypełnione formularze należy składać do dnia 19.11.2021 r. do godz.
14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@mierzecice.pl
§ 6. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą
rozpatrywane.
§ 7. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na
stronie internetowej Gminy Mierzęcice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mierzęcice
mgr Grzegorz Podlejski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.568.2021
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 3 listopada 2021 r.
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW
do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty

Lp.

Wskazanie zapisu w projekcie
uchwały, który wymaga zmiany

Proponowane zmienione brzmienie zapisu

Uzasadnienie proponowanej
zmiany

Nazwa podmiotu zgłaszającego propozycje:
Adres podmiotu:
Nr tel.:
Adres e-mail:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.568.2021
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 3 listopada 2021 r.
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW
do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi

Lp.

Wskazanie zapisu w projekcie
uchwały, który wymaga zmiany

Proponowane zmienione brzmienie zapisu

Uzasadnienie proponowanej
zmiany

Nazwa podmiotu zgłaszającego propozycje:
Adres podmiotu:
Nr tel.:
Adres e-mail:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
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