
Zarządzenie Nr 135/2016 

Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego 

z dnia 05.07.2016r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych ze zmianami  

w uchwałach Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim dotyczących gospodarowania 

odpadami komunalnymi  

 

 

Na podstawie Uchwały Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia  

24 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej oraz art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) 

 

zarządzam: 
 

 

§ 1 

1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Sokołowa Podlaskiego  

i organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

w/w ustawy, których sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje 

zadania w zakresie ekologii. 

 

2. Konsultacjom podlegają projekty dwóch uchwał: 

 

 

- projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Sokołów Podlaski;  

 

- projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

 

 

§2 

 

Konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi przeprowadzone będą  

w formie spotkania w dniu 13.07.2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

Sokołowa Podlaskiego w celu zgłoszenia opinii, wniosków oraz uwag do konsultowanych 

projektów uchwał będących przedmiotem konsultacji.  

Ze spotkania zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał:  

- termin, formę, przedmiot konsultacji;  

- listę uczestników i reprezentowanych organizacji pozarządowych;  

- treść wniesionych poprawek;  

- stanowiska w sprawie wniesionych poprawek.  

 

 



§3 

 

1. Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji wraz z projektami uchwał, które są przedmiotem 

konsultacji zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

Urzędu Miasta – www.sokolowpodl.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sokołowa 

Podlaskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.  

2. Uwagi i wnioski mieszkańców będą kierowane na adres poczty elektronicznej 

um@sokolowpodl.pl oraz pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Sokołowa 

Podlaskiego.  

3. Po rozpatrzeniu wszystkich uwag i wniosków zgłoszonych do projektów uchwał w trakcie 

konsultacji, zostaną one przekazane przez Burmistrza Miasta pod obrady Rady Miejskiej w 

Sokołowie Podlaskim.  

 

§4 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska.  

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                                              

                                                                 

                                                                                                               Burmistrz Miasta  

 

Sokołowa Podlaskiego 


