
Zarządzenie Nr 158/2021 

Wójta Gminy Kroczyce 

z dnia 3 listopada 2021r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

Rady Gminy Kroczyce w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy 

Kroczyce 

 
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz Uchwały Nr 269/XLIII/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 

października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa 

miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) oraz 

UchwałyNr 210/XXVII/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kroczyce, 

 
Wójt Gminy Kroczyce zarządza,  

co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz z mieszkańcami Gminy Kroczyce projektu uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 
terenie gminy Kroczyce 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat projektu przedmiotowej uchwały. 
 

§ 2 
 

Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od 10 listopada2021r. do 17 listopada2021r. do godz. 
15.

30
. 

 
§ 3 

 
1. Konsultacje przeprowadzone będą w dwóch formach: 

1) poprzez złożenie wypełnionego formularza, który stanowi załączniki doniniejszego 
zarządzenia lub 

2) poprzez przedłożenie opinii / propozycji na piśmie. 
2. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji lub opinię/propozycję można składać od 10 

listopada 2021 r. do 15 listopada 2021 r. do godz. 15
30

w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce, 
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce lub przesłać elektronicznie na adres 
kroczyce@kroczyce.pl. 

 
 
 
 
 

mailto:kroczyce@kroczyce.pl


§ 4 
 

Projekt uchwały i wzór formularza zostaną zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Kroczyce, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kroczyce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Kroczyce. 
 

§ 5 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kroczyce 
 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 


