
Zarządzenie Nr 0050.141.2012 
Burmistrza Ujazdu 

z dnia 04 grudnia 2012 r. 
 

 
 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  oraz § 2 uchwały Nr LIV/296/2010 
Rady Miejski w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r.  w sprawie ustalenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z radą działalności poŜytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 131, poz. 1504) 
zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
1. Poddaje się konsultacjom projekt Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd. 
2. Zatwierdza się informację o konsultacjach, o których mowa w ust. 1 oraz formularz, w 

brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i  nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi  Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej. 
 

§ 3 
Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Ujeździe. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
        BURMISTRZ UJAZDU 
             Tadeusz Kauch (-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Nr 0050.141.2012 
Burmistrza Ujazdu 

z dnia 04 grudnia 2012 r.  
 
 

Informacja 
 
o prowadzonych konsultacjach projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd 
 
 
1. Niniejszym, zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały Nr LIV/296/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe   

z dnia  28 października 2010 r., w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z 
radą działalności poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, przedkłada się do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w 
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd w zakresie 
dotyczącym działalności statutowej organizacji. 

 
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Ujazd, zgodnie z § 2 uchwały Nr LIV/296/2010 Rady Miejskiej 
w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r., podlega zamieszczeniu na okres nie krótszy  
niŜ 7 dni w: 

- Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, 
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, 
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe. 
 

3. Uwagi i wnioski dotyczące  konsultowanego projektu uchwały prosimy zgłaszać w formie 
pisemnej w terminie od dnia 10 grudnia 2012 r. do dnia 18 grudnia 2012 r. w Urzędzie 
Miejskim w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19 w pok. nr 7 (sekretariat), na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.11.2012 Burmistrza Ujazdu  
z dnia 04.12.2012 r. 

 
4. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji,  

w tym takŜe przez ich pełnomocników.  
 
5. Uwagi i wnioski złoŜone po terminie określonym w pkt 3 oraz  nie spełniające wymogów 

formalnych pozostają bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia. 
 
6. Za termin złoŜenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu. 
 
7.  Uwagi i wnioski anonimowe lub złoŜone przez osoby, które nie udokumentowały swojego 

uprawnienia do reprezentowania organizacji nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
 
8. Po zakończeniu konsultacji  Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Działalności Gospodarczej sporządzi zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem 
rozpatrzenia ich przez Burmistrza Ujazdu. 



 
9. W terminie 7 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowane zostanie sprawozdanie  

z przebiegu konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz  
ze stanowiskiem Burmistrza Ujazdu, które zostanie przedłoŜone do publicznej wiadomości  
na stronie  internetowej www.ujazd.pl oraz www.bip.ujazd.pl, i na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Ujeździe. 

 
10. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiąŜące dla organów Gminy. 
 
11. Konsultacje uznaje się za waŜne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. 
 
12. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Ujazd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

Nr 0050.141.2012 
Burmistrza Ujazdu 

z dnia 04 grudnia 2012 r.  
 
 

FORMULARZ 
 
do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji 

pozarządowych i podmiotów. 
 
Lp. Projekt aktu prawa miejscowego, którego podlega konsultacji: 

1 Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie ……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

2 Projekt zmiany brzmienia dotychczasowego zapisu lub wprowadzenia nowego 
przepisu: ………………………………………………………………………………… 

1. § ………………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………. 
2. § ………………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………. 
3. § …………………………………………………………………………………. 
        ………………………………………………………………………………….. 
        ………………………………………………………………………………….. 

3 Uzasadnienie wprowadzenia zmiany dotychczasowego zapisu lub nowego przepisu: 
………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

4 Uwagi ogólne: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
…………………………………………. 
                            (miejscowość, data) 

 
                                                                  ………………………………………………………… 
                                                                            (podpisy osób reprezentujących organizację lub podmiot) 
 


