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WOJ_opolskie
Zarzadzenie Nr WG I 90 I 2012

Wójta Gminy Olszanka
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzadowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 L o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wqJentariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózno
zm.) projektów uchwal Rady Olszanka w sprawie:

- w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy
Olszanka,

-w sprawie wyboru metodyustalenia oplaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokosci stawki tej oplaty,

-w sprawie okreslenia szczególowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchom~sci z terenu Gminy Olszanka i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci
oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
-w sprawie terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym G.t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póz. zm) oraz Uchwaly Nr
XLlI/261/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 wrzesnia 2010 L, zarzadzam, co
nastepuje:

§ 1.

Przeprowadzic konsultacje projektów uchwal w nastepujacych sprawach:

- w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy
Olszanka,

-w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokosci stawki tej oplaty,

-w sprawie okreslenia szczególowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci z terenu Gminy Olszanka i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci
oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w sprawie terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,

-w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

§2.

Konsultacje zostana przeprowadzone w formie bezposredniego otwartego
spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzadowych oraz podmiotów



wymienionychw art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 . o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózno zm.) po
uplywie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzedu Gminy (BlP)
informacji o konsultacjach oraz projektów uchwal, o których mowa w § 1 ,tj. w
dniu 27 grudnia 2012r. o godz. 14.00 w Urzedzie Gminy Olszanka-sala Nr 9.

J3'1-. .,

Informacja o podjeciu konsultacji, wraz z projektami uchwal Rady Gminy
Olszanka , zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogloszen w budynku
Urzedu Gminy Olszanka.

§4.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Sekretarl Gminy Olszanka

§ 5.

Projekty uchwal Rady Gminy Olszanka, stanowia zalaczniki do niniejszego
Zarzadzenia.

§ 6.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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