ZARZĄDZENIE nr 7/2022
Wójta Gminy Rudziniec
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany Uchwały
nr LIII/445/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
Gminy Rudziniec.
§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 13 stycznia 2022 r. do 19 stycznia 2022 r.
do godz. 12.00.

§4
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie
projektu uchwały, o której mowa w § 1.
§5
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie określonym w § 3 zarządzenia w formie
wyłożenia projektu ww. uchwały 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.
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