Zarządzenie Nr 0050.44Q12019
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia .?.Q..Ś).H....ŻQ.1ŚL. roku
sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
ipodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektu uchwały zmiany Uchwaly Nr XVI11G/2015
Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia oplaty za zagospdarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
metody wysokości tej opłaty.

w

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U 2019 roku poz. 506), w związku z 5 6 Uchwały Nr
LlV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku wsprawie
sposobu konsultowania z radą dzialalności pozytku publicznego lub organizaejami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego
o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących dzialalności statutowej tych organizacji.
i

zarządzam:
Poddać konsultacji z organizacjami
wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności
Uchwaly w sprawie zmiany uchwały
16 grudnia 2015 r, w sprawie wyboru
odpadami komunalnymi oraz ustalenia

5

1

pozarządowymi podmiotami wymienionymi
pozytku publicznego o wolontariacie projekt
XV/116/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia
metody ustalenia oplaty za zagospdarowanie
metody wysokości tej oplaty.
i

i

@

2

Termin konsultacji ustalam od dnia 10.04.2019 roku do dnia 24.04.2019 roku.
53

Forma konsultacji będzie zamieszczenie projektu Uchwaly w sprawie zmiany
Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia oplaty za zagospdarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia metody wysokosci tej opłaty na stronie internetowej miasta Będzina.
54
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalam Wydzial Ochrony
Środowiska — Referat Gospodarki Odpadami.

55

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Odpadami.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,
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