
BURMTSTRZ
CMINY I M]ASTA.

t'zerwronka-i,cszczyny

Zarzaldzenie N, ......1 9?..L!'4..."""
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z d nia 19..1c..-{'i e$.11.+.... ih JS.. r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly dotyc?cej ustalenia zasad ponoszenia

odplatno6ci zi 
'poUyt 

w mieszkaniach chronionych treningowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r' o samorzqdzie

gminnym'1t.1. Dz.U. z 2017r., po2.1875 z p62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaty Nr

iXltsAitS'i Ania 26 czerwca 2015r. Rady Mieiskiej w Czerurionce-Leszczynach

w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z organiza$ami

pozarzqdowymi i podmiotami vrlymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

lOOSr. b dziatalno6ci pozytku-publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2014r.,

por.flA z p62n. zm.1 
'projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach

dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji

1.

zarzqdzam, co nastqPuje :

s1

Przeprowadzi6 konsultacjq, kt6rej przedmiotem . 
jest projelt uchwaly

wiprawie zmiany uchwaty ttr Xt-VtttlSZ9i18 Rady Miejskiej w Czenivionce-

Lesrczynach z diia zz marca 201g r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia

oOpf"tntS"i za pobyt w mieszkaniach chroniohych treningowych

(Dz.U. Woj. Sl. Poz. 2061).
i.t"i.tie t"rrin prreptowadrenia konsultac,ii od 12.04'2018r' do 18'04 20'18r'

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje

po."r.+o*" oraz podmioty wymienione. w art. 3 ust 3 ustawy z dnia

la twii,tnia 2003r. o dziaialno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie

(1.j. Dz. z U.2018r., Poz.450)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6: . -- -ij * tornlil pisemnej na adres: osrodek pomocy spotecznej czerwionka-' 

Leszczyny, ul.3 Maja 368,44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wptywu do OSrodka Pomocy Spolecznej)'

Z) io,citq 
' elektronicznq na adres e-mail ops@czenruionka-

leszczynv.com. Pl

3; za posrednictwem faksu pod numerem 324312039'
W przypadku zgloszenia wniosku ptzez minimum Ltzy organlzac1e

porirliao*. lub podmioty wymienione. w art 3 ust 3 ustawy z dnia

la X*iitni" 2003r. o dziaiatno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie,

[onsuttacje mogq mie6 formq bezpo6redniego, otwartego spotkania

dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
o. uoii"ranie" wyjasnieri ora2 przy,lmowanie wniosk6w i', opinii dotyczqcych- 

pt"f 
"ft, 

uchwaty naleZy do 
-iompetencji 

Dyrektora O5rodka Pomocy

Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

2.
J.

4.



s2

Projekt uchwaly, o kt6re1 mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zal4cznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust.

2 oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly' o kt6rej mowa

w$1ust1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej

Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Osrodka Pomocy Spolecznej

w Czerwionce-Leszczynach.

s5.

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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PROJEKT

ucHWAt-A NR ..............
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia

w sprawie zmiany uchwaly Nr XLVlll/529/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia

odplatno6ci za pobyt w mieszka.niach chronionych treningowych
(Dz.U. Woj. Sl. poz. 2061)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ar1.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzEdzie gminnym (t. j. Dz. U. z2o17r. po21875 ze zm]) w zwiqzku z art. 17 ust. 1 pkt 12' art'

97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spolecznej (t i.22017 t'poz1769zezm'l

Rada Miejska w Czerurionce-Leszczynach
uchwala:

s1.

Zmienia siq zalqcznik do uchwaly Nr XLVlll/529/"18 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia

odplatno6ci za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
(Dz. U. Woj. Sl. poz. 2061) nadajqc mu brzmienie, jak w zalqczniku do niniejszel

uchwaly.

s2.

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny otaz Dyrektorowi Osrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-
Leszczynach.

s3.

Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku

Urzqdowym Wojew6dztwa Slqskiego.
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Zalqcznlk do Uchwaly Nr .....,........
Rad y M iejskiej w Czerwionce-Leszczy nach
z dnia

Procent dochodu w rodzinie lub dla osoby
samotnie gospodarujqcej ustalony na

podstawie kryterium dochodowego

Wysoko66 oplaty jako procent kryterium
dochodowego osoby samotnie

gospodarujqcej

Powyzej 100% do 150% kryterium dochodowego 10%

Powyzej 150% do 200% kryterium dochodowego 15%

Powyzej 200% do 250% kryterium dochodowego 20%

Powyzej 250% do 300% kryterrum dochodowego 30o/o

PowyZej 300% do 350% kryterium dochodowego 50o/o

Powyzej 350% do 400% kryterium dochodowego 75%

Powyzej 400% kryterium dochodowego 100o/o
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