
ZARZĄDZENIE NR 0050.0317.2020 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2021 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą Nr III/13/10 Rady Gminy Ornontowice 
z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania z radami pożytku publicznego, 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, poz. 601), 

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE 

§ 1. 1.    Ogłosić konsultacje projektu uchwały, załączonej do niniejszego zarządzenia, w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2021 roku. 

2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1057). 

3. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Ornontowice. 

4. W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice. 

5. Składane opinie muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
zgłaszającego opinię. 

6. Koperty zawierające opinię należy zaadresować z dopiskiem „Dotyczy konsultacji projektu uchwały 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 
2021 roku”. 

7. Do udzielania wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Skarbnika Gminy. 

§ 2. Konsultacje zostają ogłoszone za pomocą strony internetowej Gminy www.ornontowice.pl Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy www.bip.ornontowice.pl oraz tablicy ogłoszeń Gminy. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

  
 

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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