
WOJT GMINY POPIELOW
Zarzqdzenie Nr 0152/501/2010

Wojta Gminy Popielow
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie przeprowadzeniu konsultacji projektow aktow prawa miejscowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. - o samorzcidzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, NM16, poz. 1203; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, NM75, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, NM81, poz. 1337; z 2007 r. Nr
48, poz.327, Nr138, poz. 974, Nr173, poz. 1218;z2008r. NM80, poz. 1111, Nr223, poz.
1458; z'2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz Uchwafy Rady Gminy Nr
XLIII/299/2010 z dnia 23 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu konsultowania
z radami dziatalnosci pozytku publicznego lub z organizacjami pozarza^dowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektow aktqw prawa miejscowego gminy Popielow w
dziedzinach dotycza^cych dziatalnosci statutowej tych organizacji zarz^dzam:

§1

Przeprowadzenie konsultacji w zakresie wprowadzenia zmiany do Uchwaty Rady Gminy Nr
XLIV/314/2010 z dnia 4 listopada 2010 .
Przedmiotem konsultacji jest wprowadzenie zmiany w . § 9 Rozdz. IX Wysokosc srodkow
przeznaczonych na realizacj§ programu , po zdaniu wyrazonym w ust. 1 dodaje si§ wyrazy
,,przewidywana wielkosc srodkow wynosi 400.000 zt,,

§2

Okreslam termin rozpocz^cia konsultacji z dniem 7 grudnia a zakoiiczenie 17 grudnia
201 Or.

§3

Forma^ konsultacji jest zamieszczenia projektow aktow prawa miejscowego na stronie
internetowej Urz^du Gminy Popielow w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogtoszen
Urz^du Gminy,

§4

Odpowiedzialna^ komorkeiza przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny

vnski


