PRoToKoŁ
z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany uchwaĘ
Nr XVll.147.2015 Rady Miasta Jastrzębie-ZdrĄz dnia 26 Iistopada 2015 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie
wysokoŚciwynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój.
1. Przedmiot konsultacji

Na podstawie Uchwały nrLYlfta62010 Rady Miasta Jastrzębie-ZdrĄ z dnia 27 maja 2010 roku
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi

w
i

podmiotamiwymienionymi w ań. 3 ust, 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnościpożytku

publicznego i o wolontariacie projektów aktow prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój
w dziedzinach dotyczących działalnościstatutowej tych organizacji oraz Zarządzenia
Nr Or.lV.0050.92.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 lutego 2017 r. przeprowadzono
konsultację projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały NrXVl|.147.20,15 Rady Miasta JastrzębieZdrĄ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatkow w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentow iokreśleniewysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta
Jastzębie- Zdrój,

!

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w ań. 3 ust, 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnościpozytku publicznego
i o wolontariacie prowadzące działalnoścstatutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.
3. Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 10 luty 2017 r, do

,17

luty 2017

r.

4. Forma konsuItacji

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu
Miasta Jastrzębie-Zdroj w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Jastrzębie-Zdrój.

5, Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Naczelnik Wydziału
Podatkow i Opłat

6, Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszac w formie pisemnej w Kancelarii (pok. 020) Urzędu
Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al, J. Piłsudskiego 60. W Wznaczonym terminie organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w ań, 3 ust.3 Ustawy o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie nie
zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.
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