
ZARZĄDZENIE NR VIII/250/2020 
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE 

z dnia 1 grudnia 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14  Rady Miejskiej 
Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 
z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących 
projektów aktów prawa miejscowego:  

- projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych 
na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej; 

- projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
na terenie Miasta Orzesze, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów 
oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów; 

- projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Orzesze; 

- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu. 

§ 2. Konsultacje przeprowadzić w dniach od 2 - 9 grudnia 2020 r. 

§ 3. 1. Formą przeprowadzenia konsultacji  jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego  Orzesze www.orzesze.pl   oraz w BIP-ie wraz z  projektami uchwał. 

2. Referat d/s Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania 
Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji. 

§ 4. 1. Uwagi, opinie i  propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanych projektów 
uchwał wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu 
zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. 

2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów uchwał należy składać w Biurze Podawczym 
urzędu na adres Urząd Miejski Orzesze ul. św. Wawrzyńca 21. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, 
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.   
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Miasta Orzesze 
 
 

inż. Mirosław Blaski 

Id: 02450C47-5125-4607-AFE7-9CABD065E8FD. Przyjęty Strona 2




