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§ 6

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierz-
gonia.

§ 7

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przedowniczący Rady
Tadeusz Procyk

2441

UCHWAŁA Nr XL/415/10

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) 
Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:

§ 1

  Konsultacje z radami pożytku publicznego lub organi-
zacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji pro-
wadzone będą w sposób następujący:

a) poprzez zamieszczenie na okres 7 dni na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Dzierzgoniu projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji;

b) zamieszczenie projektów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji poprzedzone będzie informacją 
opublikowaną na stronie ofi cjalnej gminy Dzierz-

gońwww.dzierzgon.plw zakładce: Ogłoszenia oraz 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Dzierzgoniu.

§ 2

  Uwagi i opinie, co do sprawy poddanej konsultacji, 
o której mowa w § 1 mogą być przedstawione w formie 
pisemnego stanowiska, które należy składać bezpośrednio 
do Kierownika Referatu Spraw Społecznych, Obywatel-
skich, Kultury, Oświaty i Zdrowia lub drogą elektroniczną 
na adres e-mail:dzierzgon@dzierzgon.pl.-

§ 3

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierz-
gonia.

§ 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego.

Przedowniczący Rady
Tadeusz Procyk
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UCHWAŁA Nr XLIV/365/10

Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXIV/303/09 Rady Miejskiej w Gniewie 

z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części obszaru wsi OPALENIE.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z później-
szymi zmianami) Rada Miejska w Gniewie uchwala co 
następuje:

§ 1

  Prostuje się  b łąd pisarski w tekście uchwa ły 
Nr XXXIV/303/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 
24 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru wsi Opalenie, poprzez zastąpienie: 
1. W rozdziale 3 § 30 ust. 9 zapisu 14.MN - po słowach 

„pozostałej części terenu” - na 14.MU.

2. W rozdziale 3 § 31 ust. 9 zapisu 15.MN - po słowach 
„dla terenu” - na 15.MU.

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Gniew.

§ 3

  Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie

Janusz Karzyński


