ZARZĄDZENIE NR ............./2018
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów w opłacie targowej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018, poz. 994)
oraz uchwały nr XLVIII/555/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Uchwały nr
VIII/77/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń.
Burmistrz Miasta
zarządza
§ 1.
1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
prowadzącymi działalność statutową na terenie Miasta Ustroń.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów
w opłacie targowej.
§ 2.
1. Forma przeprowadzenia konsultacji polegać będzie na możliwości wypowiedzenia się na forum dyskusyjnym
z użyciem strony internetowej Miasta.
2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 12 czerwca 2018 r., a termin ich zakończenia na dzień
15 czerwca 2018 r.
3. Zasięgiem terytorialnym konsultacji objęty jest obszar całego Miasta.
4. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Miasta oraz poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ustroń.
5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Teresa Bury.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Mieszkaniowego.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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