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ZARZĄDZENIE NR
./2019
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ
z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Ustroń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506), w związku z uchwałą nr XLVIII/555120l0 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 wart. 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 uchwałą nr VIII/77 /2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń
Burmistrz Miasta Ustroń
zarządza
§1.
1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz
z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie projektu aktu prawa miejscowego w sprawie udzielenia dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 20 maja 2019 r. do 22 maja 2019 r.
3. Zasięg terytorialny: obszar Miasta Ustroń.
4. Forma przeprowadzenia konsultacji: możliwośc wypowiedzenia się na forum dyskusyjnym z użyciem
strony internetowej Miasta Ustroń.
5. Grupa mieszkańców: wszyscy mieszkańcy Miasta Ustroń.
6. Sposób poinformowania o wynikach konsultacji: opublikowanie wyników konsultacji nastąpi poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ustroń oraz umieszczenie na stronie internetowej Miasta
Ustroń.
7. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Ireneusz Berek.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza Sekretarzowi Miasta Ustroń.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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