
Toszek, dnia 25.10.2021 r.

PROTOKÓŁ

z  przeprowadzonych  konsultacji  społecznych  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

II. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

1)  Uchwała  Nr  XLV/369/2018  Rady  Miejskiej  w  Toszku  z  dnia  26  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  aktów  prawa
miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji,
zmienionej  Uchwałą  nr  XLVII/390/2018  Rady  Miejskiej  w  Toszku  z  dnia  16  maja
2018 r.,
2) Uchwała  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,
3) 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 r. poz. 1372),
4)  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 z późn. zm.).

III. Przedmiot konsultacji:

Konsultacje  społeczne  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  
stawek  podatku  od  nieruchomości  na  terenie  miasta  i  gminy  Toszek, ogłoszone  
Zarządzeniem nr 0050.247.2021 Burmistrza Toszka z  dnia  15  października 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały  w sprawie  
określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  terenie  miasta
i gminy Toszek.

IV. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje  społeczne  w przedmiotowej  sprawie  trwały  od  dnia  15  października
2021 r. do dnia 22 października 2021 r. włącznie, co jest zgodne z § 4  ust. 1 Uchwały
Nr  XLV/369/2018  Rady  Miejskiej  w Toszku  z  dnia  26  marca  2018  r.  w sprawie
szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi
i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji.

V. Tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych:

1. Konsultacje  społeczne  przeprowadzone  były poprzez  umieszczenie  projektu  uchwały,
o której mowa w pkt. III na stronie internetowej  www.toszek.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku.



2. Konsultacje społeczne przeprowadzone były w formie pisemnej poprzez:
Zgłaszanie uwag i  opinii na Formularzach zgłaszania uwag i  opinii  o projekcie uchwały
w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  terenie  miasta
i gminy Toszek.

3. Wypełnione formularze, o których mowa w pkt. 2 należało składać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 22 października 2021 r. do godz. 13:00:

1) W siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława
Chrobrego 2, 44-180 Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące
znaczenie  dla  zachowania  terminu  miała  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.

4. Formularze anonimowe nie były rozpatrywane.

VI. Przebieg konsultacji:

Żadna z organizacji pozarządowych/ podmiot nie złożyła uwag ani opinii odnośnie
projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie miasta i gminy Toszek.

Niniejszy protokół podlega:
podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  jego  umieszczenie  w  Biuletynie  informacji
Publicznej  –  w  wykonaniu  §  5  ust.  2   Uchwały  Nr  XLV/369/2018  Rady  Miejskiej
w Toszku z dnia 26 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  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących   działalności
statutowej tych organizacji.
Przedmiotowy protokół podlega odczytaniu na najbliższej sesji.

Protokół sporządziła:

     PODINSPEKTOR

     mgr Alicja Baron
…………………………………………………….…………………

/podpis pracownika merytorycznego/                                        Zatwierdzam

BURMISTRZ

dr inż. Grzegorz Kupczyk
25.10.2021 r

…....…………………………………………………………………………………………………

 /data i podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej/


