
Zarzqdzenie Nr 148/15
Burmistrza Gm iny i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t. j. Dz. U.22013r.,po2.5942p62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i4
uchwaly Nr XLI/534/14 z dnia 28 lutego 2014 r. Rady Miejskiej w Czeruionce-
Leszczynach w sprawie okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq
dzialalno6ci po2ytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci
pozytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalno5ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z 2014 t., poz.
1509),

1.

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Pzeprowadzil konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ustalic termin pzeprowadzenie konsultacji od I 4.04.201 5 r. do 21.04.201 5 r.
Podmiotami uprawnionymi do udziatu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego io wolontariacie
(t. j. Dz. U.22014 t., po2.1118 z p62n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:

1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czenarionka-
Leszczyny ul. Parkowa I44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data
wplywu do Uzgdu Gminy i Miasta),

2) poc4q elektronicznq na adres e-mail br@czenrvionka-leszczvnv.com.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 431 1 7 60,

W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum lrzy organizage pozarzqdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje mogq mie6
formg bezpo6redniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej
tematyki.
Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest
Biuro Rady Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
1. lnformacja o podjgtych konsultacjach wraz z prolektem uchwaly w sprawie

zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zostanie

2.
3.

4.

5.

6.



opublikowana na stronie internetowej Urzgdu Gminy i Miasta w Czenrvionce-
Leszczynach w dniu 14 kwietnia 2015 r. w zakladce ,,Aktualno6ci".

2. Informacja, wtaz z podaniem adresu strony internetowej, na kt6rej
opublikowano projekt uchwaly, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zamieszczona
rownie2 w formie obwieszczenia na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzqdu
Gminy i Miasta w Czenruionce-Leszczynach.

3. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 ust. 1 stanowi zaNqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

4. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w S 1 ust. 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
wS 1 ust. 1.

s3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie

Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne

stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czennrionce-Leszczynach.

s4
Wykonan i e Zarzqdzen ia powierzam N aczeln ikowi B iu ra Rady.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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