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Or.0050.43.2019 
(2019-6282) 

 

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 
 
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady 
Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym 
gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek 
procentowych i warunków udzielania bonifikat 
 
Na podstawie: 

 art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.), 

 uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 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 138/XI/2015 dnia 18 czerwca 2015 r., 

 
zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Przeprowadzić konsultacje 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, zwanymi dalej „Podmiotami”. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 
Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym 
gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek 
procentowych i warunków udzielania bonifikat 

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat tejże uchwały. 
 

§ 2. 
Określa się: 

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 15 stycznia 2019 r. 
2) termin zakończenia konsultacji na dzień: 22 stycznia 2019 r. 
 

§ 3. 
Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rybnika (bip.um.rybnik.eu), zakładka Organizacje pozarządowe. 

 
§ 4. 

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Mienia Urzędu Miasta. 
 

§ 5. 
Opinie należy składać mailowo na adres Wydziału Mienia: mienie@um.rybnik.pl, w terminie 
określonym w § 2, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 


