ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2022
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.14.2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek.
Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z uchwałą Nr
XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek oraz uchwałą Nr XLV/369/2018
Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku
zarządza się, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu nr 0050.14.2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek dokonuje się następujących zmian:
1. § 2. otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 18 stycznia 2022 r., a termin
zakończenia na dzień 25 stycznia 2022 r.”.
2. § 4. ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Wypełnione formularze, o których mowa w ust. 2 należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 25 stycznia 2022 r. do godz. 14:00.
1) W siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku w Biurze Obsługi Interesanta (parter), ul. Bolesława
Chrobrego 2, 44-180 Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące znaczenie dla
zachowania terminu ma data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku, a nie data stempla
pocztowego lub
2) Drogą elektroniczną na adres: umtoszek@toszek.pl, z zastrzeżeniem, iż formularz winien być
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych
i Planowania Przestrzennego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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