
Informacja Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje,2e w dniu 16 sierpnia 2011r.,
w celu poznania opinii, rozpae.Tynajq sig konsultacje z organizagami pozazqdowymi
i podmiotamiwymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o ddalalno6ci
pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z
p62n. zm.), dzialajqcymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W zwtqzku z
powy2szym oglasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwa{y Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczqcej inkasa podatku od nieruchomo6ci i
podatku rolnego.

W terminie od 16 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2011 roku wlw podmioty mogq vtyra2al
opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskowa6 o
zorganizowanie bezpo6redniego otwartego spotkania dot. pzedmiotowej temaffki.

Wszefkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mo2na zglaszaL:

1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
uf. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Urzgdu Gminy i
Miasta),

2) pocztqe lektron iczne na ad res e-ma I i rp@cze rwion ka- leszczyny. com. p l.

3) za po5rednic'twem faksu pod numerem 32 4311760.

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie wArv. uchwaly odpowiedzialny jest Widzial
Finansowo - Bud:ietowy Referat Podatk6w Urzgdu Gminy i Miasta w Gzetwionce-
Leszczynach, ul. Pa*owa 9, bl. (3214295971.

Pliki do pobrania:

l.Zarzqdzenie nr 237111 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia
16 sierpnia 2011 roku.

2.Zat4cznik do Zazqdzenia Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
nr 237111 zdnia 16 sierpnia20ll roku.



ts UR}{ISTRZ
GMINY I MIASTA

ezerwlor*a-Vnczyny

ZAR-IDZENIE Nr 237111
Burmistrza Gminy i Miasta Czetwionka-Leszczyny

z dnia 16 sierpnia20ll roku.

w sprawie: konsultacji proiektu uchwaly dotyczqcei inkasa podatku od
nieruchomoSci i podatku rolnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z2A01r. Nr 142 po2.1591 zp62n. zm.), w zwiqzku z $
3 i 4 Uchwaly Nr U585/10 z dnia 28 mala 2010r. Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dziatalno6ci
pogku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poZytku publicznego
i o wofontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2A10r. Nr 234 poz. 1536 z p62n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego ry dziedzinach dotycaqcych dlatalno6ci
statutowej tych organizacii, (Dz. Urz. Woj. Sl4skiego Nr 131, po2.2160).

tart4dzam, co nastgpuie :

s1

1. Pzeprowadzi6 konsuttacjq, kt6rej pzedmiotem jest projekt Uchwaty
dotycz4cej inkasa podatku od nieruchomo5ci ipodatku rolnego.
2. Ustali6 termin ptzeprowadzenia konsultacji od 16.08.2011r. do 30.08.2011r.
3. Podmiotami uprawnionynri do udziafu w konsultaciach sq organizaqie
pozarz4dowe oraz podmioty wymienione w art- 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dziatalno5ci poZytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity Dz. U.
22010r. Nr234 poz. 1536 zp62n.zm.)
4. Wszefkie uwagi iopinie do projektu uchwaly moZna zglaszai:

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do
Urzqdu Gminy i Miasta),
2\ pocAqelektron icznE na ad res e-ma I i rp@czerwio nka- leszczyny. com. p I
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311764

5. 7a udzielanie wszelkich wyja6nieri araz przyjmowanie skarg i opinii
odpowiedzialny jest pracownik Referatu Podatk6w Edyta Radecka.

s2

l.Projekt uchwaly, o kt6rej morffa w S 1 pkt 1 stanorri zatEcznik do niniejszego
Zanqdzenia.
2.Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w S 1 pkt 2
oznacza akceptacjq pzedstawionego proiektu uchwaly, o kt6rej mowa
wS 1 pkt  1 .

s3.
l.Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
2.Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zahiqczy wliasne stanowisko



odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowei Urzqdu Gminy i

Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4.

Wykonan i e Zarzqdzenia powie rzam Kierownikowi Referatu Podatk6w'

s5.

Zanqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.



PROJEKT

Uchwala Nr...1...111
Rady Mieiskiei w Gzenrionce-Leszcrynach

z dnia 20tl roku

w sprawie zmiany uchwaly nr XLllf5{_0t09 Rady Mieis.kiej w Gzelwionce-Leszczynach z dnia

27 tistopada mOgr. doiycz.cel inkasa poOitfu 6d nieructromo6ci i podatku rolnego'

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8' 1t. 40 ust. 1, art' 41 ust' 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r'

o samozqdzie gminnyri t1gGJeinoriti gl i. z 2n0ir. Nr 142, poz' 1591. z fi2.nieiszymi zmianami)

i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 199ir. o podatkach 1 optatacn bkalnych (tekst Dz' U' z20l0r'

Nr 95, poz. 613 z p'2nieiszymi zmianami), art. ou ustawy z dnia.15 listopada 1984r' o podatku rolnym

(tekst jednolity Dz. U. z2OOgr. Nr 136, pot. SOS zp61nreiszymi zmianami), art' 28 $ 4 iart' 47 $ 4a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacla podattdqa ltriT giieOnolity Dz. U' z 2005r' Nr 8, poz' 60 z

pOZni ilrwr i zm ianarii; oru nawn ioiek bu rm istza Gm in y i Miasta Czerwion ka -Leszczy ny

RadaMieiskawGzetwionce.Leszczynachuchwa|a,conastqpuje:

s L w uchwate Nr Xllt/510/0g Rady Miejskiej w czenrionce-Leszczynach z d.nia 27 listopada 2009r'

w sprawie intgsa poOittu od nieruchomo-Sci iboOatku rolnego (Dz' Uz- Woj' Sl z20O9r' Nr 226' poz'

4513) $ 3 otzYmuje bzmienie:
,$ 3. Ustala sig wynagrodzenia:.- dla os6b lub soltys6w pelniecych obowi4zki inkasenta w wysokosci

4% kwoty zainkasowanej; - dla sotffs6w pefniicycn obowlqTki inkasenta i dostarczajqcych za

poto"ito*riniem decyzje p6iatfowe w wysokoSci 6% kwoty zainkasowanej'

S 2. VWkonanie uchwaly powieza siq Burmistzowi Gminy i Miasta Gzenrionka-Leszczyny'

$ 3. Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w dzienniku uzgdowym

wojevr6dztwa slqskiego. podlega ona podaniu do wiadomosci mieszkartc6w w spos6b z|tryczaia,'o

pzyjety na terenie g;;ny i mias-'ta, ti *- gii;ie bkalnej ,Kuriefl oraz tablicach ogloszerl w siedzibie

Ur'6ii i w poszczeg6lnych solectwach i dzielnicach'
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