
ZAFJ.ADZENTE Nr {38/14
Burmistrza Gminy i Miasta Gzenvionka-Leszczyny

z dnia 17 kwietnia20l4roku.

w sprawie: konsurtacji projektu uchwary dotyczqcej szczeg6lowych warunk6wudzielania pomocy regionifnei pfei omini ifoiisto c.lr*ioiia-Leszczynyprzedsigbiorcom w zaklesie aroinieri r poo"ir, od ni"ru"rromosci w ntiqzku znowq inwestycjq lub na utworzeniel'nowy"t ,i"1"" pracy powstalych wwyniku nowej inwestycji' na terenie cminv i'nliasta izenrionia-Les zczyny.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ugtawy z dnia I marca 1gg0r. o samorzqdziegminnym (tekst jednolity Dz. U. z za13r. w= sg4; pozniq.rymi ), w a niqzkuz g 3 i4 uchwalv Nr XLt/534t14 z dnia 28 luied zbi+rinaoi nai"i.(tj ; czenrionce-Leszczynag! w sprawie szczegolowego sposobu konsuliowa nia ziadq dzia*alnoscipo2ytku pubficznego lub gloanizacl ^;m1 gryyjdowy-mi i podmiotami wymienionymiw art' 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20031'. o dzialalnosci po2ytku publicznegoi o wolontariacie (tekst jednolity Dz. u. z 2010r. Nr 234 poz. iss6 . p6zniejszymizmianami) projekt6w. akt6w prawq. liejggowego -w dziedzinach dotyczqcychdzialalnoscistatutowejtych organizagi, toz. urz. WoJ drqriljl?'Iil'+, poz. 1).

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
l.Pzeprowadzi6 konsuftacjg, kt6rej pzedmiotem jest projekt Uchwaryn?9v. Miejskiej w Czenrion6-Leszczyhac'n w sprawie ti"t"goio*vch warunk6wudzielania pomocy regionalnej prpz Gming i Miasto cierwionta-Leszczynyprzedsigbiorcom w zakresie zwolniefi z podatku od nieruchomosci w zwiqzku, noiiainwestycjq lub na utworzeniem nowych miejsc pracy powstalych w wyniku nowej
lnyv.estycji - na terenie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny.
2.Usta1i6 termin przeprowadzenia konsultacji od 17.04 .Zaltr,r. do 24.04.2O14r.
3'Podmiotami uprawnionymi do udziafu w konsultacjach sq organizacje
qg4rzqdowe oraz_podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ,.ta*y z aiia 24 kwietnia2003r. o dzialatno6ci p_ozytku publicznego i o wolontariacie ttirr<i jeonol1y Dz. U.
1?9.10r, Nr 234 poz.1b36 z poZniejszymizmianami).
4.wsze.lkie uwagi i opinie do projelitu uchwaly mo2na zglaszad:

1) w formie pisemnej na adres: Uzqd-Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny,
uf. Parkowa g, M-zg| czerwionki-Leszczyny (decyduje data wpfywu doUrzgdu Gminy iMiasta),
2) pocAq elektronicznqna adres e_mali rp
3) za posrednictwem faksu pod numereni sz as11z6a-

5'7-a udztelanie wszelkich wyja6nierl oraz przyimowanie skarg i opinii odpowiedzialnyjest Kierownik Referatu podatkow.

l.Projekt uchwaly, o kt6rej mowa
Zaz4dzenia.

s2
w S 1 pkt 1 stanowi zatqczntk do niniejszego

2.Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w S 1 pkt 2



oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1

s3
l.Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
2.Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wtasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzqdu Gminy i
Miasta w Czenryionce-Leszczynach.

s4.
Wykonan i e Tarzqdzen ia powie rzam Ska rbn ikowi Gm i ny i M iasta.

s5
Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.


