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Czenruionka"Laszczyny
Zarzqdzenie Nr 193/13

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 10 czerwca 2013 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotycz1cej inkasa podatku od
nieruchomo6ci, podatku rolnego i podatku leSnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzEdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594), w zwiqzku z S 3 i 4 Uchwaty Nr
U585/10 z dnia 28 maja 2010r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci pozytku
publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z p62n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczEcych dziatalno6ci
statutowej tych organizaqi, (Dz. urz. woj. Slqskiego Nr 131, poz.2160).

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacjq, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w czenryionce Leszczynach w sprawie inkasa podatku od
nieruchomo6ci, podatku rolnego i podatku le5nego.
Ustaf i6 termin przeprowadzenia konsultacji od 11 .06.2013r. do 25.06.2013r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach se organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 22010r. Nr 234 poz. 153G z po2n. zm.)
Wszefkie uwagi iopinie do projektu uchwaty mozna zglaszal
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do urzgdu
Gminy i Miasta),
pocztq e lektro n ic znq na ad res e-ma i I rp@czerwion ka- leszczyny. com. p I
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaty nale|y do kompetencji Kierownika Referatu podatkow

s2
Projekt uchwafy, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okre6lonym w S 1 pkt2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaty, o kt6rej mowa
wS1pkt1 .
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s3
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasnestanowisko odno6nie. uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie intlrnetowejUrzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce_Leszc =yn^"h.' '

s4
wykonanie zarzqdzenia powierzam skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5
Traci moc Zarzqdzente Nr 170t13 Burmistza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z dnia 27 mai,a2o13r. w sprawie konsultacji frolertu ,.n*"ry dotyczqcejinkasa podatku od nieruchomosci, podatku rolnego ipooifl., tesnejo, 

-

s6
Zazqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.
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