
jrz^cice Zarz^dzenie Nr 0050.615.2018
j. SUskie Wojta Gminy Mierz^cice

z dnia 06 lutego 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwaty w sprawie okreslenia zwolnieh z
podatku od srodkow transportowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pozn. zm.) oraz zgodnie z Uchwat^ Nr IV/21/2010 Rady Gminy
Mierzfcice z dnia 29 grudnia 2010 r, w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
spotecznych na terenie Gminy Mierz^cice z radami dziatelnoSci pozytku publicznego lub
organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwletnia
2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego i o woiontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),
w przedmiocie projektdw aktdw prawa miejscowego w dziedzinach dotycz^cych dzialalnoSci
statutowej tych organizacji

zarzqdzam, co nast^puje:

1. Postanawia si? przeprowadzid konsultacje spoteczne z organizacjami pozarz?dowyml
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci
pozytku publicznego i o woiontariacie.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwaly w sprawie okreslenia zwolnien z podatku od
Srodkdw transportowych.

Konsultacje b?d^ przeprowadzone w terminie od 14.02.2018 r. do 21.02.2018 r.

Projekt uchwaty w sprawie okreSienia zwolniert z podatku od Srodkdw transportowych zostanie
umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mierz?cice, na stronie internetowej Gminy
Mierz?cice oraz na tablicy ogtoszeh w Urz?dzie Gminy Mierz?cice ul. WolnoSci 95, 42-460 Mierz?cice.

Konsultacje b?d^ przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wnioskdw
na ,,Formularzu zgtaszania uwag i wnioskdw do projektu uchwaty w sprawie okreSlenia zwolnieh z
podatku od Srodkdw transportowych", stanowiqcym zat^cznik do niniejszego zarzqdzenia.

Wypelnione formularze nale2y sktadad do dnia 21 lutego 201 Sr. do godz. 15.30 w siedzibie Urz?du
Gminy Mierz?cice ul. WolnoSci 95, 42-460 Mierz?cice lub poczta elektronicznq na adres e-mail:
gmina@mierzecice.pl

§6

Formularze anonlmowe lub nie zawierajgce uzasadnienia nie b?d^ rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz?du Gminy Mierz?cice, na stronie internetowej Gminy Mierz?cice oraz na tablicy
ogtoszert w Urz?dzie Gminy Mierz?cice ul. WolnoSci 95, 42-460 Mierz?cice

Zarz?dzenie wchodzi w iycie z dniem podj?cla.
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