
Zarządzenie Nr 152/2015 

Wójta Gminy Niemce 

z dnia 21 września 2015 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Niemce.  
 

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), w związku z § 5 uchwały nr IV/41/11 Rady 

Gminy Niemce z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (Dz. Urz. 

Woj. Lub. z 2011 r., Nr 71, poz. 1383) zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie 

projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niemce. 

§ 2   

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 22 września 2015 r. do 6 października 

2015 r.  

§ 3 

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Niemce, na stronie internetowej Gminy Niemce oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy  w 

Niemcach treści projektu uchwały Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Niemce  

§ 4 

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce.  

2.  Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ). 

§ 5   

1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy w 

Niemcach  lub przekazać drogą elektroniczną na adres info@niemce.pl w terminie 14 dni 

od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niemce. 

2. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 

oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.  

 



§ 6 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Planowania 

Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.  

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                                                                Wójt Gminy 

                                                               /-/ 

                                                              Krzysztof Urbaś 

 


