
BURMISTRZ
GMIN\ r ,lllASTA

Czerwronka-Leszczyry Zarzqdzenie Nr 65/17
Bu rm istrza G m i ny i M iasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 13 lutego 2017 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaty w sprawie inkasa oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 'lg90r. o samorzEdzie gminnym
(tekstjednolityDz.U.z2016poz.446zp6z.zm.),art.5ust.2pkt3i4 ustavvyzdnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U.22016r. poz. 1817) w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaty Nr 1)V138/15 226 czerwca
2015 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia
szczegolowego sposobu konsultowania z Radq Dzialalno5ci Po2ytku Publicznego
oraz z otganizaqami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1817) prolekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dziennik
Urzgdowy Wojew6dztwa Slqskiego z2O15r. poz. 3888)

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
'1. Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady

Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie inkasa oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od 16.02.2017r. do 22.02.2017 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz.U.22016 poz. 1817)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mohna zglaszaei
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerurrionka-

Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data
wplywu do Urzgdu Gminy i Miasta),

2) pocdqelektronicznq na adres e-mail qo@czeruvionka-leszczvny.com.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311 760.

5. Udzielanie wyjaSnierl oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w g 1 ust.1 stanowi zaN4cznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w g 1 ust. 2
oznacza akceptacje przedstawionego projektu uchwaty, o kt6rej mowa
w$ 1 ust. 1.



1.

2.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalaczy wtasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzqdu
Gminy i Miasta w Czeruvionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zaz4dzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.

s5

Zauqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

1,

&fir4

RAWI'IY



BURMISTRZ
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Czenvronka-Leszczyny
Zalqcznik

do Zarz4dzenia 65 117

Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszcryny
z dnia 13 lutego 2017r.

PROJEKT

Uchwala Nr ..................
Rady Miejskiej w Cze.wionce - Leszczynach

z dnia

w sprawie inkasa oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18ust.2pkt15iart.40ust. 1iart.41 ust. l ustawy z dnia 8 marca'1990r. o samozEdzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.446zp62.zm.)wzwiqzkuz art.6l ust.2 ustawy z dnia 13 wzesnia
1996r. o utzymaniu czystosci i pozedku w gminach (tekst jednolity Oz. U.22016[, poz.250 z p6Z. zm.)

Rada Miejska w Czetwionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

sl
ZarzAdza sie pob6r w drodze inkasa oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w miejscowosciach:
Belk, KSiqZenice, Palowice, Pzeggdza, Stanowice, Szczejkowice, Debiensko, Leszczyny, CzeMionka
i Czuch6w.
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Na inkasent6w op+aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza sie nastepujEce osoby:
- Jolanta Szejka,
- Marek Szczech,
- Ewa Stzoda,
- Anna Fica,
- Stanislaw Breza,
- Henryk Fuchs,
- Adam Malik,
- Beata Hajduczek,
- Renata Buchcik-Suliga.

s3

Okresla sie wynagrodzenie dla inkasentow w wysokosci 4olo zainkasowanej kwoty.

s4

Wykonanie uchwaly powieza siQ Burmistrzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s5

Traci moc uchwala xxllu269/16 Rady Miejskiej z 24 czeNrca 2016r w sprawie inkasa optaly za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie
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14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym Wojew6dztwa
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