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SPRAWOZDANIE
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 31 stycznia 2014 roku

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku
publ icznego i  o wolontariacie (t . j .  Dz. U.22010 r.  nr 234 po2.1536 z po2n. zm.).

W dniu 8 stycznia 2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oglosit przeprowadzenie konsultacji, dajqce mozliwoSd w/w. podmiotom wyraZenie swoich
opinii dotyczqcych projektu uchwaty Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
zmiany Uchwaty Nr U585/10 z dnia 28 maja 2010 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dziatalno6ci
pozytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 z po2n. zm.), projektow aktow
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji.
Konsultacje zakonczono w dniu 23 stycznia 2014 roku.

Projekt uchwaty Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach w sprawie zmiany
Uchwaty Nr L/585/10 z dnia 28 maja2010 roku byl og6lnodostepny, opublikowany w BIP
orcz na stronie internetowej Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach,
Dodatkowo zamieszczono go na tablicy Urzqdu Gminy i Miasta, przy ul. Parkowej nr 9.

Organizacje mogty wyraZac opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum
3 moglo zosta6 zorganizowane bezpoSrednie otwarte spotkanie dot. przedmiotowej
tematyki. Opinie w formie pisemnej moZna byto sktadad w Sekretariacie Urzgdu Gminy
i Miasta, ul. Parkowa nr 9. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowym projekcie
zmian w Uchwale odpowiedzialny byt Wydzial Rozwoju Gminy i Miasta, ul. dr. Rostka nr 7.

Do dnia 23 stycznia 2014 roku zadna z organizacji nie wniosla opinii pisemnej do
prezentowanego projektu, Nie wnioskowano rownieZ o zorganizowanie bezpo6redniego
otwartego spotkania. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czenruionce-
Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaty Nr L/585/10 z dnia 28 maia 2010 roku.

W zwiqzku z powyZszym na sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
przedstawiq projekt w wersji przedstawionej jak do konsultacji.

Z uwagi na brak pisemnych opinii, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
nie zalqcza wlasnego stanowiska odnoSnie przedmiotowej sprawy.
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