BURMiSTRŻ/L TOSZKA
ul.

Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

ZARZĄDZENIE nr 0050.202.2019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 4 września 2019 r.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały w sprawie zaliczenia
do kategorii dróg gminnych ul. Górnośląskiej w Toszkuj- droga powiatowa nr 29905 oraz
ul. Ludowej w Toszku ~ droga powiatowa nr 29888".
Działając na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 450) w zwiazku 2 Uchwała Nr XXVIII/ 302/ 2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
30 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Toszek oraz Uchwałą Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku

zarządza się, co następuje:
51

Przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Toszka konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy
Toszek oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolOntariacie, w celu
zebrania opinii, uwag i wniosków o projekcie „Uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Górnośląskiej w Toszku — droga powiatowa nr 29908 oraz ul. Ludowej w Toszku —
droga powiatowa nr 29888".

ś2
Termin rozpoczęcia konsultaq'i społecznych ustala się na dzień 5 września 2019 r., a termin
zakończenia na dzień 19 września 2019 r.

53
Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców Gminy Toszek oraz organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych W art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i obejmują swoim zasięgiem Gminę Toszek.

54
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną poprzez umieszczenie projektu uchwały,
o której mowa w 5 1 na stronie internetowej www.toszekpl, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiegow Toszku.
2. Konsultacje społeczne przeprowadzonebędą W formie pisemnej poprzez:
1) Zbieranie uwag i propozycji rozwiązań na „Formularzu zgłaszania uwag i propozycji
rozwiązań do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu „Uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Górnośląskiej
w Toszku — droga powiatowa nr 29905 oraz ul. Ludowej w Toszku — droga powiatowa

1.

nr 29885”.,

1/2

Przyjmowanie opinii na „Formularzu zgłaszania opinii” stanowiącym załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/ 445/ 2010 Rady Miejskiej w Toszku Z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.
3. Wypełnione formularze, o których mowa w ust. 2 należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 19 września 2019 r. do godz. 17:00:
1) W siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława
Chrobrego 2, 44-180 Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące
znaczenie dla zachowania terminu ma data wpływu do Urzędu Miqskiego w Toszku,
a nie data stempla pocztowego
2) Droga elektroniczną na adres: umtoszek@toszek.pi, z zastrzeżeniem, iż formularz winien być
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
4. Formularze anonimowe nie będą rozpatrywane.
2)

55
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych
Planowania Przestrzennego.
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56
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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