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zarzqdzenie rur ....0ff.3.1.{.9...........
Burmistrza Gm iny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia )P-.2$. zotBr.

w sprawie konsultacji projekt6w uchwal w sprawie zasad zwrotu wydatk6w na
uslugi, pomoc rzeczowq, zasiNki okresowe i zasilki celowe przyznane pod

warunkiem zwrotu oraz w sprawie okre6lenia zasad zwrotu wydatk6w
w zakresie do2ywiania w formie posilku albo Swiadczenia w postaci produkt6w

2ywno6ciowych dla os6b objgtych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie do2ywiania "Pomoc pafstwa w zakresie

doiywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j Dz.U. z2018r.,poz.994zezm.),wzt'tiqzku z $ 3 i4 Uchwaly Nr
IX/1 38/1 5 z dnia 26 czerwca 201 5r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okre6lenia szczegolowego sposobu konsultowania z organizaqami
pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r.,
poz.450 ze zm.) projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnoSci statutowej tych organizacji

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

1. Przeprowadzic konsultacjg, ktorej przedmiotem jest projekt uchwaly
w sprawie zasad zwrotu wydatkow na uslugi, pomoc rzeczowq, zasilki
okresowe i zasilki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu oraz projekt
uchwaiy w sprawie okre6lenia zasad zwrotu wydatk6w w zakresie dozywiania
w formie posilku albo Swiadczenia w postaci produkt6w 2ywnoSciov'rych dla
os6b objqtych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dozywiania "Pomoc panstwa w zakresie do2ywiania'' na lata
2014-2020.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 03.09.2018r. do 10.09.2018r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje

pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz.450 ze zm.)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektow uchwal mo2na zglaszac:
1) w formie pisemnej na adres: O6rodek Pomocy Spolecznej Czerwionka-

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

2) poczlq elektronicznq na
leszczvny. com. oi,

adres e-mail ops@czerwionka-

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4312039.
5. W przypadku zgioszenia wniosku pzez minimum trzy organizacje

pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego io wolontariacie,
konsultacje mogq miec formg bezpoSredniego, otwartego spotkania



dotyczqcego przedm iotowej tematyki.
6. Udzielanie wyja6niei oraz pzyjmowa n ie wnioskow i opinii dotyczqcych

projekt6w uchwal nalezy do kompetencji Dyrektora O6rodka Pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s2

Projekty uchwal, o kt6rych mowa w S 1 ust. 1 stanowiq zalqcznik do
n in iejsze go Zarzqdzenia.
Niepzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust.
2 oznacza akceptacjq pzedstawionych projekt6w uchwal, o kt6rych mowa
w$1ust1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

\Afkonanie Zazqdzenia powierzam Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czeruionce-Leszczynach.

s5.

Zazqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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PROJEKT

ucHWALA NR .................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia

w sprawie okre6lenia zasad zwrotu wvdatk6w w zakresie do2ywiania w formie
posilku albo Swiadczenia w postaci produkt6w 2ywno6ciowvch dla os6b obiqtych

wieloletnim programem wspierania finansowego qmin w zakresie do2ywiania
"Pomoc pafstwa w zakresie do2ywiania" na lata 2014-2020

Dzialalqc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1i arl.41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym ( t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm. )
w zwiqzku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2OO4t. o pomocy spolecznej ( Dz.U.
z 2017r. poz. 1769 z poZn. zm ) na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-
Leszczyny

Rada Miejska w Czenivionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

s1.

Odstqpuje siq od 2qdania zwrotu wydatk6w w zakresie do2ywiania w formie posilku albo
Swiadczenia w postaci produkt6w 2ywnoSciowych dla os6b i rodzin wymienionych
w uchwale Nr 221 Rady Ministr6w z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie do2ywiania "Pomoc paistwa
w zakresie do2ywiania" na lala 2014-2020 ( M.P. z 2013r. poz. 2014 ), je2eli doch6d osoby
samotnie gospodarujqcej, doch6d osoby w rodzinie lub doch6d rodziny nie pzektacza
wysoko5ci 150% kryterium dochodowego okre6lonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy
spolecznej ( Dz. U. z2017r.poz. 17692p62n.z.m.)

s2.

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
i Dyrektorowi O6rodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Uchwala wchodzi w zycie
Wojewodztwa Slqskiego.

s3.

po 14 dniach od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

s4.

Traci moc uchwala nr XLI/533/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28
lutego 2014r. w sprawie okreSlenia zasad zwrotu wydatk6w w zakresie do2ywiania
w formie posilku albo Swiadczenia w postaci produkt6w 2ywnoSciowych dla os6b objgtych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do2ywiania "Pomoc
pafistwa w zakresie do2ywiania" na lata 2014-2020 ( Dziennik Urzqdowy Wojew6dztwa
Slqskiego z 2014r. poz. 1508 )
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PROJEK'I

ucHwALA NR ..................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia

w sprawie zasad zwrotu wydatk6w na uslugi. pomoc rzeczowa. zasilki okresowe
i zasilki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

Dzialailqc na podstawie art. '18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1iarl.41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorzqdzie gminnym ( t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm. ) w zt'tiqzku z ad..
96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej ( Dz.U. z 2017r. poz. 1769
z p62n. zm ) na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czenvionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

s1.

Osobom i rodzinom, kt6rych dochody przekraczajq wysoko56 umo2liwiajqcq uzyskanie
bezzwrotnej pomocy spolecznej, moZe by6 ptzyznana w szczeg6lnie uzasadnionych
przypadkach, pomoc pienigzna lub w naturze pod warunkiem zwrotu czqSci lub calo5ci
Swiadczen ia.

s2.

Pomoc, o kt6rej mowa w $ 1, obejmuje wydatki na uslugi, pomoc zeczowq, zasilki
okresowe i zasilki celowe pzyznane pod warunkiem zwrotu.

s3.

WysokoS6 pomocy, o kt6rej mowa w $ 2 oraz spos6b i tryb jej zwrotu okre6la w formie
decyzji Dyrektor OSrodka Pomocy Spolecznej na podstawie rodzinnego wywiadu
Srodowiskowego, rozpatrujqc indywidualnie ka2dy przypadek.

s4.

Zwrot pomocy winien nastqpi6 w okresie nie dlu2szym niZ jeden rok kalendarzowy do kasy
lub przelewem na konto OSrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s5.

Wykonanie uchwaly powierza siq Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.



s6.

Uchwala wchodzi w 2ycie po 14 dniach od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

s7.

Traci moc uchwala nr Yl31l97 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 mala
1997r. w sprawie zasad zwrotu zasilk6w celowych oraz pomocy zeczowq.
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