
Zarządzenie  Nr 0050.194.2017 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 6 czerwca 2017 roku 

w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii 

o projekcie aktu prawa miejscowego. 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    

( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 t.j. z późn. zm.) w związku z § 4 pkt b i § 5 Uchwały                            

Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia  23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku 

publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 196, poz.3018) 

                                        zarządzam, co następuje: 

                                                            § 1 

1. Konsultacji podlegają projekty uchwał w sprawie:                                                                 

- określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z budżetu Gminy Nędza 

na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania 

węglowego, wysokoemisyjnego, niskosprawnego na ogrzewanie  niskoemisyjne i 

wysokosprawne, planowane do realizacji na terenie Gminy Nędza,                                         

– określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty 

lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom organizacyjnym, 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania 

tych ulg,                                                                                                                                                                    

które stanowią akty  prawa miejscowego. 

2. Projekty uchwały o których mowa w ust.1 umieszcza się w dniu 6 czerwca bieżącego 

roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nędza oraz na stronie internetowej 

BIP Gminy Nędza. 

3. Uwagi i opinie będą przyjmowane od dnia umieszczenia projektu uchwały na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Nędza do dnia 9 czerwca 2017 roku w następujących  

formach: pisemnej -  w Urzędzie Gminy, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza             

lub elektronicznie na adres ug@nedza.pl. 

                                                           § 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

                                                     § 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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