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Poz. 4667
UCHWAŁA NR XIX/464/2016
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/619/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 listopada
2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej p.n.: „Miejski Zakład
Gospodarowania Odpadami” w Dąbrowie Górniczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 446), art. 6o i 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250), art. 272 i 274 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 2 § 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 599
z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska
w Dąbrowie Górniczej uchwala:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXXII/619/13 z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej p.n.: „Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami”
w Dąbrowie Górniczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (tekst jednolity
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 7624 z dnia 28 grudnia 2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„Wykonywania czynności wierzyciela określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

