
 Zarządzenie Nr 225/2013 
Wójta Gminy Włodowice  

z dnia 11.01.2013
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu 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.
 
          Na podstawie  Uchwały Nr 237/XXXVII/2010  Rady Gminy Włodowice  z  dnia 
27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej  tych organizacji             
( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 253 poz.3935 )

Wójt Gminy Włodowice
                                                           zarządza, co następuje:

§ 1
Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Włodowice.

§ 2 
1. Celem konsultacji jest 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.

2. Konsultacje będą mieć formę pisemną.
3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Włodowice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włodowice zostanie umieszczone ogłoszenie o 
przeprowadzeniu konsultacji projektu 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 zostanie wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Gminy Włodowice.

4. W ogłoszeniu zostanie podany termin zgłaszania opinii na piśmie. Opinie zgłoszone po 
wyznaczonym terminie nie będą uwzględnione.

5. Datę rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 11.01.2013r, czas zakończenia na dzień 
18.01.2013r. 

6. Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie protokół zawierający informację o formie, 
terminie oraz wynikach konsultacji, który zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy 
Włodowice w BIP oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice. 

§ 3
Wykonanie  zarządzenia  powierza się Kier. Ref. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice
mgr Adam B. Szmukier


