
ZARZJ\DZENIE Nr Or. 0151.14.2013
Burmistrza Praszki

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu uchwal dotycz~cych
gospodarki odpadami na terenie Gminy Praszka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z p6zn. zm.) oraz uchwaly nr 348/XLII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 wrzesnia 2010
r. w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radami dzialalnosci poZytku publicznego lub
organizacjami pozarz,!dowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci poZytku publicznego i wolontariacie projekt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz,!cych
dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 20.10.2010 r, nr 121, poz. 1349) zarz,!dza sil(
co nastl(puje:

§1
Poddaje sil( konsultacjom spolecznym Projekty:

1. Uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadarni komunalnymi,
stawki tej oplaty oraz stawki za pojemnik okreslonej wielkosci,

2. Uchwaly w sprawie okreslenia terminu, cZl(stotliwosci trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

3. Uchwaly w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez wlasciciela nieruchomosci

z organizacjami pozarz,!dowymi i innymi organ izacj ami prowadz,!cymi dzialalnose poZytku publicznego,
stanowi,!cy zal,!cznik nr 1 do niniejszego zarz,!dzenia.

§2
Okresla sil(:
term in rozpoczl(cia konsultacji na dzien: 6.03.2013 r.
termin zakonczenia konsultacji na dzien: 12.03.2013 r.
zasil(g terytorialny przeprowadzanej konsultacji: terytorium Gminy Praszka.

§3

Konsultacje spoleczne zostan,! przeprowadzone w fonnie wyrazenia opinii lub przedlozenia uwag do
zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, komunikatu 0 prowadzonych konsuItacjach.
Udzial w konsultacjach spolecznych polegae bl(dzie na wyrazeniu przez statutowe organy lub upowaznionych
przedstawicieli zgodnie z obowi'!Zuj,!cymi przepisami do dzialania w imieniu organizacji pozarz,!dowych,
stanowiska wobec projekt6w uchwal dotycZ'!cych gospodarki odpadami na terenie Gminy Praszka
z organizacjami pozarZ'!dowymi i innymi organizacjami prowadz,!cymi dzialalnose poZytku publicznego,
w jednej z nastl(puj,!cych form:
opinii pozytywnej
opinii negatywnej
zgloszeniu uwag.
Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie naleZy skladae pisernnie w terminie do 12 marca 2013r. na dziennik
podawczy Urzl(du Miejskiego w Praszce lub poczt'! tradycyjn,!, b,!di elektroniczn,! na adres umig@praszka.pl.

§4
Zarz,!dzenie wchodzi w Zycie z dniem podjl(cia

mailto:umig@praszka.pl.

