
ZARZĄDZENIE NR 1649/23 
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE 

z dnia 13 stycznia 2023 r. 

w sprawie konsultacji 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasteczko Śląskie. 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz w związku z Uchwałą 
LIII/416/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą 
działalności Pożytku Publicznego w Miasteczku Śląskim lub organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji 

zarządzam co następuje: 
§ 1. 1. Przeprowadzić w okresie od dnia 18 stycznia 2023 r. do dnia 

25 stycznia 2023 r. konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Miasteczko 
Śląskie. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku 
Śląskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/245/20 Rady Miejskiej w Miasteczku 
Śląskim z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. 

§ 2. 1. Konsultacje mają formę elektroniczną i polegają na udostępnieniu 
projektu uchwały na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej i na portalu https://konsultacje.miasteczko-
slaskie.pl. 

2. Uwagi i opnie dotyczące przedmiotu konsultacji mogą być przedstawione 
przez upoważnionego do działania w imieniu danego podmiotu przedstawiciela 
w formie pisemnej w Sekretariacie Burmistrza Miasta bądź w formie 
elektronicznej bezpośrednio na portalu https://konsultacje.miasteczko-slaskie.pl. 

§ 3. 1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Kierownik 
Referatu Gospodarki Miejskiej. 
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2. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej  oraz na portalu https://konsultacje.miasteczko-slaskie.pl   w terminie 
do dnia 1 lutego 2023 r. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki 
Miejskiej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz 
 
 

Michał Skrzydło 
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