BL'RMIST`fązMIASTA

ciFjsayfNĄ

Zarządzenie Nr 0050.908.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietiiia 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i uządzeń uzyteczności publicznej w obiektach sportowo
-rekreacyjnych fimkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia s marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), § 3 uchwały Nr XXV/340/17 Rady Miejskiej
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§1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania
ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/461/18 Rady
Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów
i uządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo -rekreacyjnych fimkcjonujących przy
Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
2. Wyznaczain temin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 stycznia 2020 roku, a temin
zakończenia na dzień 20 stycznia 2020 roku.
§2

1. Konsultacje będą przeprowadzone w fomie zbierania uwag i opinii pisemnych złożonych
w biuze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, a także elektronicznie na adres
sport@um.cieszyn.pl z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego
zarządzenia.
2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
3. Uprawnionym do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.
§3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Sportu Urzędu Miejskiego
w Cieszynie.
§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.

§5

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie intemetowej
Cieszyna, na stronie intemetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie lnfomacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych.

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń,
1 x WS,

1 x tablica ogłoszeń.

