ZARZĄDZENIE NR RZ-84/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie poddania konsultacjom projektów uchwał
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016
roku, poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 5 Uchwały Nr LIII/533/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia
24 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Sławków w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 3 listopada 2010 roku Nr
235, poz. 3499)
zarządzam
§ 1. Przeprowadzić konsultacje następujących projektów uchwał regulujących gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Sławków:
1) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławków;
2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Określa się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 26 lipca 2017 roku, a zakończenie na dzień 8
sierpnia 2017 roku.
§ 3. Określa się zasięg terytorialny przeprowadzanych konsultacji – teren Gminy Sławków.
§ 4. 1. Formą konsultacji jest opublikowanie projektów uchwał, o których mowa w § 1, w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sławkowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sławkowa.
2. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści uchwał, o których mowa w § 1.
3. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz.
239 z późn. zm.), których statutowym celem są sprawy objęte projektem uchwały.
§ 5. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej i elektronicznej z wykorzystaniem
formularza konsultacji, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się następujący sposób składania formularza konsultacji zawierającego opinie i uwagi do
projektów uchwał, o których mowa w § 1:
1) złożenie osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Sławkowa, Rynek 1 (Sekretariat, pokój nr 11), w dniach
poniedziałek – piątek, w godzinach pracy urzędu;
2) przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miasta Sławkowa, Rynek 1,
41-260 Sławków, z dopiskiem „Konsultacje-Regulamin ucipg”;
3) przesłanie skanu podpisanego formularza konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres um@slawkow.pl , w tytule wiadomości „Konsultacje-Regulamin ucipg”.
3. Za dotrzymanie terminu złożenia formularza konsultacji zawierającego opinie i uwagi do projektów
uchwał, o których mowa w § 1 uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta Sławkowa.
§ 6. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sławkowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sławkowa.
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§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Urzędu Miasta Sławkowa.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na
tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Sławkowa, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Sławkowa
mgr Rafał Adamczyk
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Załącznik do Zarządzenia Nr RZ-84/2017
Burmistrza Miasta Sławkowa
z dnia 24 lipca 2017 r.

FORMULARZ KONSULTACJI
projektów Uchwał Rady Miejskiej w Sławkowie regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Sławków
I.

Informacje dotyczące organizacji wnoszącej uwagi:

Nazwa ……………………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………..
tel. ……………………………………………………………………………………….…
e-mail ……………………………………………………………………………………….
Dane rejestrowe ………………………………………………………………………….…………………………
Osoba / osoby uprawnione do reprezentowania organizacji ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Cele statutowe organizacji …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
II.
Lp.

Uwagi do projektów uchwał Rady Miejskiej w Sławkowie:
Część dokumentu, którego
dotyczy uwaga (rozdział,
paragraf, ustęp, punkt)

Treść uwagi

Uzasadnienie

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławków

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

…............................., dn............................ ………………………………………………………………………
(miejscowość)

(data)
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