ZARZĄDZENIE nr 141/2022
Wójta Gminy Rudziniec
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie: konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust. 1 Uchwały
Nr XLIV/585/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010 r. z późn. zm. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu

konsultowania z

organizacjami

pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zarządzam, co następuje:
§1
Przekazać do konsultacji następujące projekty uchwał Rady Gminy Rudziniec:
1) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr LIII/453/2018 z dnia 24 maja
2018 roku w sprawie regulaminu korzystania z plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc
okazjonalnie

wykorzystywanych

do

kąpieli

zlokalizowanych

w granicach

administracyjnych Gminy Rudziniec,
2) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XLIV/289/2021 z dnia
16 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania z miejsc postojowych nad
Zbiornikiem Wodnym Pławniowice,
3) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
Ochotniczych Straży

Pożarnych

Gminy Rudziniec, za udział w działaniu

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
4) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników,
5) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pławniowice,
6) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia
20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach
Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec,
8) w sprawie zmiany uchwały Nr LI/320/2021 Rady Gminy Rudziniec w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok szkolny
2021/2022.
§2
W konsultacjach mają prawo brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
§3
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 27 maja 2022 r. do 1 czerwca 2022 r. do
godz. 12.00.
§4
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie
projektów uchwał, o którym mowa w § 1.
§5
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie określonym w § 3 zarządzenia w formie
wyłożenia projektów ww. uchwał do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec
w godzinach pracy Urzędu.
§6
Informację o podejmowanych konsultacjach ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Rudziniec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudzińcu.
§7
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rudziniec.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Obrzut

