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Zarządzenie Nr
/2013
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich

~Cf.~~~ 2013r.

z dnia

~..

w sprawie:
poddania konsultacjom
społecznym projektu Uchwały Rady Miasta
Siemianowic Śląskich w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowice Śląskie
nr 288/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie rodzaju usług dodatkowych
świadczonych
przez Gminę Siemianowice Śląskie w zakresie odbierania
odpadów
komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz
wysokości cen za te usługi
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późno zm.), § 2 ust. 1 i § 5 uchwały Rady Miasta
Siemianowic Śląskich nr 262/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Siemianowic Śląskich (Dz. Urz.
Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4108) oraz § 24 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta w Siemianowicach Śląskich, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 71612012
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 12 marca 2012 r. z późniejszymi zmianami.

zarządzam, co następuje:
l. Poddaję konsultacjom społecznym o zasięgu ogólnomiejskim projekt Uchwały Rady
Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowice
Śląskie nr 288/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie rodzaju usług dodatkowych
świadczonych przez Gminę Siemianowice Śląskie w zakresie odbierania
odpadów
komunalnych
od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania
tych odpadów oraz
wysokości cen za te lW!.u~i &.
w terminie od A~,ml~;? do ~'.QJ.~ 'O w formie opinii zainteresowanych
instytucji,
stowarzyszeń, mieszkańców.
2. Opinie dotyczące
projektu
uchwały
można wnOSIC na adres e
mail:
ratusz@um.siemianowice.pl oraz w kancelariach podawczych budynków Urzędu Miasta przy
ul. Jana Pawła II 10 w Siemianowicach Śląskich oraz przy ul. Michałkowickiej 105 w
Siemianowicach Śląskich.
3. Wyniki przeprowadzonych
konsultacji społecznych zostaną ogłoszone poprzez
opublikowanie sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz Biuletynie
Informacji Publicznej.
4. Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Odpadami Wydziału
Infrastruktury i Rozwoju Miasta.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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