
Protokół 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

z przeprowadzonych konsultacji w celu poznania opinii organizacji pozarządowych          

i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego           

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego. 

Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 15 - 22 luty 2021 r. były projekty uchwał: 

 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe; 

 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Miastu 

Orzesze lub jego jednostkom organizacyjnym mających charakter cywilnoprawny oraz 

określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do 

udzielania tych ulg; 

 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 

położonej na terenie Gminy Orzesze; 

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze; 

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXVII/325/20 z dnia 10 grudnia 2020r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym 

 
Formą przeprowadzenia konsultacji  było umieszczenie informacji o podejmowanych 

konsultacjach wraz z projektami uchwał: 

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl; 

- w BIP- ie. 

http://bip.orzesze.pl/upload/Nagrody%20spotrowe...pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Nagrody%20spotrowe...pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Nagrody%20spotrowe...pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Projekt%20Uchwała%20ulgi%20cywilno%20prawne%20OK.pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Projekt%20Uchwała%20ulgi%20cywilno%20prawne%20OK.pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Projekt%20Uchwała%20ulgi%20cywilno%20prawne%20OK.pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Uchwała%20deklaracja%202021.pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Uchwała%20deklaracja%202021.pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Uchwała%20deklaracja%202021.pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Zmiana%20Regulaminu%20-%202021.pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Zmiana%20Regulaminu%20-%202021.pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Zmiana%20uchwały%20-%20szczegółowy%20zakres%20-%202021.pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Zmiana%20uchwały%20-%20szczegółowy%20zakres%20-%202021.pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Zmiana%20uchwały%20-%20szczegółowy%20zakres%20-%202021.pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Uchwała%20zwolnienie%20kompostowniki%20-%2028.01.2021.pdf
http://bip.orzesze.pl/upload/Uchwała%20zwolnienie%20kompostowniki%20-%2028.01.2021.pdf


Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                              

do konsultowanych  projektów uchwał wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie 

i propozycje do konsultowanych projektów uchwał należało składać do dnia  

22 lutego 2021 r. w Biurze Podawczym urzędu na adres Urząd Miejski Orzesze 

ul. św. Wawrzyńca 21. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji powyższych 

projektów uchwał nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych  

i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację 

przedstawionych aktów prawa miejscowego. 


