
W6 JT GMINY POPIELOW ZarzadzenieNr 0050/#)0 /2014
Wojta Gminy Popielow

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spotecznych dotyczqcych projektow Uchwat:

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz Uchwaty
Nr XLIII /299 /2010 Rady Gminy Popielow z dnia 23 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczeg6towego
sposobu konsultowania z radami dziatalnosci pozytku publicznego lub z organizacjami
pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow zarzqdzam co nast̂ puje:

§1

1. Przeprowadzenie w dniach 21 lutego do 4 marca 2014 roku spotecznych konsultacji projektdw
uchwat:
Nr XXXVI11/277/2014 - w sprawie przyje,cia Programu Opieki nad zwierze,tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Popielow w 2014 r.
Nr XXXVIII/278/2014-w sprawie okreslenia wymagan jakie musi spetnic przedsie,biorca
ubiegajqcy S!Q o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzQtami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierzqt, a takze grzebowisk i spalarni zwtok
zwierzQcych i ich cze.sd na terenie gminy Popieldw
Nr XXXVI11/279/2014 -w sprawie szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie
odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow,
w zamian za uiszczonq przez wtasciciela nieruchomosci optat^ za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Nr XXXVI11/280/2014- w sprawie metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej optaty
Z.Konsulatcje spoteczne maja, na celu zebranie opinii, uwag i propozycji do powyzszych projektow

§2
Ogtoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spotecznych zamieszczone be.dzie w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl na stronie www.popielow.pl oraz tablicy ogtoszeh w
Urze.dzie Gminy wraz z projektami uchwat i formularzem konsultacji.

§3

Uwagi i opinie i propozycje nalezy zgtaszac do Referatu ITR osobiscie lub pisemnie oraz
elektronicznie na adres rolnictwo@popielow.pl. gk@popielow.pl lub kancelarii Urze,du Gminy do
dnia 25 czerwca 2014 roku

•
§4

Zarzqdzenie podaje S!Q do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyjQty

§5

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podje,cia. UP-

,


