Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/186/2017
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 6 grudnia 2017r.
Ogłoszenie
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Goczałkowice-Zdrój lub
jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
Działając na podstawie uchwały nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia
10.08.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 200, poz. 3052)
zapraszam
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do wyrażania opinii i zgłaszania uwag do projektu uchwały
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Goczałkowice-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
1. Cel konsultacji
poznanie opinii w/wym. podmiotów o projekcie uchwały.
2. Przedmiot konsultacji
projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
od dnia 11 grudnia 2017r. do dnia 18 grudnia 2017r.
4. Forma konsultacji
Opinie i uwagi można zgłaszać w formie papierowej przy użyciu formularza zgłaszania
opinii dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio
w sekretariacie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub przesłać pocztą na adres Urzędu
Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13.
5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

