
                Kłobuck, 2016-08-12 

 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej                                

w Kłobucku w sprawie:          

 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck 

 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck                                           

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck. 

 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi na terenie gminy Kłobuck 

działalność pożytku publicznego. 

 

 

Na podstawie uchwały Nr 457/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 07 września 2010r.                

w terminie od 28.07.2016r. do 11.08.2016r. przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi na terenie gminy Kłobuck działalność pożytku 

publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                            

i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).  

Przedmiotem konsultacji były projekty uchwały Rady Miejskiej w sprawie  :          

 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck, 

 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck. 

Konsultacje polegały na wnoszeniu uwag i opinii do projektów uchwał przez organizacje oraz 

podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).  

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu.  

Komunikat o konsultacjach wraz z projektami uchwał został umieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kłobuck oraz na tablicy ogłoszeń.  

Do w/w projektów uchwał nie wpłynęły żadne uwagi oraz opinie.  

 

 

      p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, 

      Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

      Marta Borkowska 


