ZARZJ\DZENIE Nr Or.0151.79.2012
8urmistrza Praszki
z dnia 22 Iistopada 2012r.
w sprawie przeprowadzenia
konsultacji spolecznych
dotyczetcychgospodarki odpadami na terenie Gminy Praszka

projektu

uchwal

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 0 samorzCjdzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pain. zm.) oraz uchwat)' nr 348/XLII/2010 Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 30 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczegOtowego sposobu konsultowania z radami dzia~alnosci
poiytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia~alnosci poiytku publicznego i wolontariacie projektaw prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzia~alnosci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Op.
z dnia 20.10.2010 r, nr 121, poz. 1349) zarzqdza si~ co nast~puje:

§1
Poddaje si~ konsultacjom sprnecznym Projekty:
1) Uchwat)' w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzCjdku na terenie Gminy
Praszka,
2) Uchwat)' w sprawie wyboru metody ustalenia o~aty
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, stawki tej op~aty oraz stawki za pojemnik okreslonej wielkosci,
3) Uchwat)' w sprawie okreslenia
terminu,
cz~stotliwosci
trybu
uiszczania o~aty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
4) Uchwat)' w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci o~aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez w~asciciela nieruchomosci
5) Uchwat)' w sprawie sposobu i zakresu swiadczenia us~ug w zakresie odbierania odpadaw
komunalnych od w~ascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadaw
6) Uchwat)' w sprawie odbierania odpadaw komunalnych od w~ascicieli nieruchomosci, na ktarych
nie zamieszkujq mieszkancy, a powstajCj odpady komunalne
z organizacjami
pozarzqdowymi
i innymi organizacjami
prowadzqcymi
dzia~alnosc poiytku
publicznego, stanowiqcy za~qcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

§2
Okresla
1)
2)
3)

si~:
termin rozpocz~cia konsultacji na dzien: 28.11.2012 r.
termin zakonczenia konsultacji na dzien: 30.11.2012 r.
zasi~g terytorialny przeprowadzanej konsultacji: terytorium

Gminy Praszka.

§3
1.

2.

3.

Konsultacje sprneczne zostanq przeprowadzone w formie wyraienia opinii lub przed~oienia uwag
do zamieszczonego
w Biuletynie
Informacji
Publicznej,
komunikatu
0 prowadzonych
konsultacjach.
Udzia~ w konsultacjach sprnecznych polegac b~dzie na wyraieniu przez statutowe organy lub
upowainionych
przedstawicieli zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami do dzia~ania w imieniu
organizacji pozarzqdowych,
stanowiska wobec projektaw
uchwa~ dotyczqcych gospodarki
odpadami na terenie Gminy Praszka z organizacjami pozarzqdowymi i innymi organizacjami
prowadzqcymi dzia~alnosc poiytku publicznego, w jednej z nast~pujqcych form:
•
opinii pozytywnej
•
opinii negatywnej
•
zg~oszeniu uwag.
Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie naleiy sk~adac pisemnie w terminie do 30 Iistopada 2012r.
na dziennik podawczy Urz~du Miejskiego w Praszce lub poatq tradycyjnq, bCjdz elektronicznCj na
adres umig@praszka.pl.
§4

ZarzCjdzenie wchodzi w iycie z dniem podj~cia

