
                                                                                                     Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 218/2022 Burmistrza
                                                                                                     Miasta i Gminy Staszów, z dnia 1 grudnia  2022 roku
                                                                                                     w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady
                                                                                                     Miejskiej w Staszowie w sprawie  określenia wysokości
                                                                                                     stawek podatku od nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  informuje,  że  do   dnia  8  grudnia  2022  roku,  zostaną
przeprowadzone konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

I. Cel konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacji  pozarządowych  i  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności
pożytku publicznego i  o  wolontariacie  w sprawie  projektu  uchwały  Rady Miejskiej  w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

II. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia
wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości,  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  niniejszego
zarządzenia.

III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 02.12.2022 roku.
2. Termin zakończenia konsultacji: do 08.12.2022 roku.

IV. Forma konsultacji
1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie składania pisemnych opinii lub uwag , które można
zgłaszać  na formularzu zgłaszania opinii,  którego wzór stanowi załącznik nr 3  do niniejszego
zarządzenia:
a)  drogą  pocztową  na  adres:  Urząd  Miasta  i  Gminy  w Staszowie,  ul.  Opatowska  31,  28-200
Staszów,
b) elektronicznie na adres e-mail: biuro@staszow.pl lub faxem na numer 15 864 83 04.
c) bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w Biurze Obsługi Klienta w godzinach
pracy urzędu.
2. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu uchwały należy zgłaszać w terminie do  
8 grudnia 2022 roku.

V. Zasięg terytorialny konsultacji
Do  udziału  w  konsultacjach  uprawniona  jest  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  lub
organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające swoją siedzibę na terenie
Miasta i Gminy Staszów. 
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