
ZARZĄDZENIE NR 150/2020 
WÓJTA GMINY BRENNA 

z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skoczów. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
 Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Brenna nr XIX/209/12 z dnia 
11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Brenna, zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Brenna konsultacje projektu uchwały w sprawiewyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji Skoczów. 

2. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców z treścią projektu uchwały Rady Miejskiej Skoczowa 
wymienionej w § 1 ust 1. 

3. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Skoczowa wymieniony w § 1 ust 1. 

4. Konsultacje o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w okresie od 17.11.2020 r 
do 24.11.2020 r. 

5. Uwagi składane w ramach konsultacji będą przyjmowane wyłącznie na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego   zarządzenia, w nieprzekraczającym terminie do  24.11.2020 r. – decyduje data 
wpływu. 

6. Konsultacje przeprowadza się poprzez umieszczenie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji wraz 
z projektem aktu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna. 

7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Brenna 

§ 2. Po przeprowadzeniu konsultacji, protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie przekazany Radzie 
Miejskiej Skoczowa zgodnie z  zawartym porozumieniem nr WK/307/2020 z dnia 17.09.2020 r. w sprawie 
współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Skoczów przy realizacji zadania polegającego na 
aktualizacji obszaru granic aglomeracji Skoczów. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Brenna. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Brenna 
 
 

Jerzy Pilch 
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtgiydk


Załącznik do Zarządzenia Nr 150/2020  

Wójta Gminy Brenna  

z dnia   16 listopada 2020 r. 

 

Formularz konsultacyjny projektu uchwały w sprawie  

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skoczów. 

 

 

Informacje  o zgłaszającym uwagi 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

 

NAZWA ORGANIZACJI  

ADRES KORESPONDENCYJNY  

E-MAIL  

TELEFON  

FAKS  
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Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje do projektu uchwały 

L
p. 

Część dokumentu do 
którego odnosi się 

uwaga/wniosek 
(rozdział/strona/punkt) 

 
Komentowany fragment 

 
Propozycja zmiany 

 
Uzasadnienie 

1  
 
 
 

   
 

2  
 
 
 
 
 

   
 

3 
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