
irtJI EHINr HIERZECICE
Zarzqdzenie Nr 0050.315.2020

ul. WolnoicI 95 Wojta Gminy Mierzfcice
woj. 6iei8kiG 2 dnia 20 lipca 2020r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spotecznych projektu uchwaly w sprawie okreSlenia Sredniej
ceny jednostki paliwa w Gminie Mierz^cice na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz^dzie gminnym (tj. Dz U
z 2020r.. poz. 713) oraz zgodnie z UchwaE^ Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierz^cice z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie okreSlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych na terenie Gminy Mlerz^cice
z radami dzlalalno^ci poiytku publicznego tub organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoSci pozytku publicznego i o woiontariacie (tj. Dz. U.
z 2020r., poz. 1057) w przedmiocie projektbw aktbw prawa miejscowego w dzledzinach dotycz^cych
dzlatalnoSci statutowej tych organizacji.

zarz^dzam, co nast^puje:

1. Postanawia si§ przeprowadzib konsultacje spoteczne z organizacjami pozarz^dowymi I podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalno^ci poiytku publicznego
i 0 woiontariacie.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwaty w sprawie okreSlenia ^redniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Mierz^cice na rok szkolny 2020/2021.

§2
Konsultacje b?d^ przeprowadzone w terminle od 28.07.2020r. do 7.08.2020r.

§3
Projekt uchwaty w sprawie okreSlenia ^redniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierz^cice na rok szkolny
2020/2021 zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mierz^cice. na stronie
internetowej Urz^du Gminy Mierz^clce oraz na tablicy ogtoszert w Urz^dzie Gminy Mierzecice, ul. Wolno^ci
95. 42-460 Mierzecice.

§4
Konsultacje b^d^ przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanle uwag i wnloskdw na
'Formularzu zgtaszania uwag i wnioskdw" do projektu uchwaty w sprawie okreSlenia 6redniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Mierzecice na rok szkolny 2020/2021.

§5
Wypetnione formularze naleiy sWadab do dnia 7.08.2020r. do godz. 14:00 w siedzlbie Urzedu
Gminy Mierzecice, ul. WolnoSci 95, 42-460 Mierzecice lub poczt^ elektronlczn^ na adres e-mail
amina@mierzecice.pl.

§6
Formularze anonimowe lub niezawierajqce uzasadnienia nie bed^ rozpatrywane.

§7
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Gminy Mierzecice, na stronie internetowej Urzedu Gminy Mierzecice oraz na tablicy
ogioszefi w Urzedzie Gminy Mierzecice ul. Wolno6ci 95. 42-460 Mierzecice.

§8
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.



Zaiqcznik do Zarz^dzenia
Nr 0050.315.2020

Wdjta Gminy Mierz^clce
z dnia 20 tipca 2020r.

FORMULARZ ZGtASZANIA UWAG I WNI0SK6w

do projektu uchwaly w sprawie okre^lenia ̂ redniej ceny jednostki paliwa w Gminie MIerzecice na rok szkolnv
2020/2021 '

Lp. Wskazanle zapisu w projekcie uchwaly,
kt6ry wymaga zmiany

Proponowane zmlenione
brzmienie zapisu

Uzasadnlenle
proponowanej zmiany

Nazwa podmiotu zglaszaj^cego propozycje:

Adres podmiotu:

Nrtel.:

Adres e-mail:

lmi§ 1 nazwisko osoby upowaZnionej do kontaktow:


