
ZARZĄDZENIE Nr SG.0050.236.2012
Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice.

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 200 lr. 
Nr 142, poz. 1591;z2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.l271 i Nr 
214, poz.1806; z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz.l055, Nr 116, 
poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; 
z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, p o z .l l l l ,  Nr 223, 
poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, 
poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz § 3 Uchwały Nr LI/402/10 Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010r. w sprawie szczegółowego konsultowania 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 projektów aktów prawa 
miejscowego w w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 
Op. Nr 116, poz 1261) zarządzam co następuje:

§1

Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Zdzieszowice.

§2

Konsultacje rozpoczynają się dnia 29.11.2012 r. i trwają do dnia 13.12.2012 r.

§3

Formą konsultacji jest umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Zdzieszowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Zdzieszowice.

§4

Opinie i uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
zarządzenia.

§5

Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Zdzieszowicach, przesłać drogą elektroniczną na adres: azirnerman@um.zdzieszowice.pl. faksem na nr 77 
4064444 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34 z dopiskiem 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice (decyduje data wpływu do 
Urzędu),

Zup BUZarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
§6

mailto:azirnerman@um.zdzieszowice.pl

