
Zarządzenie  Nr 0050. 274.2019 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 19 września 2019 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    (t.j. 

Dz. U. z 2019 roku, poz.506 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 zmiany Uchwały Nr VI-34-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w 

sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-33-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w 

sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Projekty uchwał o których mowa w ust.1 umieszcza się w dniu 19 września  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 projektów uchwał na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Nędza do dnia  23 września 2019 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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Uchwała Nr  

Rady Gminy Nędza 

z dnia   

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI-33-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),  art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1170 z późn. zm. ),  art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1256 z późn. zm.) ,  art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.),   art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 

 

      § 1 

W § 2 Uchwały Nr VI-33-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ( Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 853)  skreśla się pkt 3). 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uchwała Nr .................. 

Rady Gminy Nędza 

z dnia ........................... 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-34-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 

inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia   8 marca 1990r  o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
 

W § 2 Uchwały Nr VI-34-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. Woj. Śl.  poz. 854) skreśla się pkt 3).  
 

§ 2 

  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego



 


