
ZARZAIJ).ZEN|E Nr 148t14
Burmistrza Gminy i Miasta Gzeruvionka-Leszczyny

z dnia 25 kwietnta2014 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaty dotyczqcej szczeg6lowych zasad,
sposobu i trybu umarzania nale2no6ci pieniq2nych maj4cych charakter
cywilnoprawny przypadajqcych Gminie i Miastu Gzerwionka-Leszczyny lub jej
jednostkom podlegtym oraz udzielania innych ulg w splacaniu tych naleino6ci,
a tak2e wskazania organ6w do tego uprawnionych oraz okre6lenia warunk6w
dopuszczalno5ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt6rych ulga stanowi6
bqdzie pomoc publicznq.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z p6Zniejszymi zmianami),
w ariqzku z S 3 i 4 Uchwaly Nr XLll534l14 z dnia 28 lutego 2014r. Rady Miejskiej
w Czenrvionce-Leszczynach w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania
z radq dzialalno6ci pozytku publicznego lub organizacjami pozazqdovvymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 234 poz. 1536 z p62niejszymi zmianami) projekt6w aktow prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizaqi, (Dz. Uz. Woj.
Slqskiego z2O14r. poz. 1).

zarzEdzam, co nastqpuje :

sl
l.Przeprowadzi1, konsultacjq, ktore1 przedmiotem jest projekt Uchwaly
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczeg6lowych zasad,
sposobu i trybu umarzania nalezno6ci pieniqznych majqcych charakter
cywilnoprawny przypadalqcych Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej
jednostkom podleglym oraz udzielania innych ulg w splacaniu tych naleznoSci,
a tak2e wskazania organow do tego uprawnionych oraz okre$lenia warunk6w
dopuszczalno6ci pomocy publicznej w przypadkach, w ktorych ulga stanowi6 bqdzie
pomoc publicznq.
2.Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 28.04.2014r. do 05.05.2014r.
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 dzialalno5ci pozytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity Dz. U.
22010r. Nr 234 po2.1536 z p6Zniejszymi zmianami).
4.Wszefkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mozna zglaszac:

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny,
uf. Parkowa 9, 44-230 czenuionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do
Urzqdu Gminy i Miasta),
2) poczt4 elektronicznq na adres e-mali ksiegowa@czenrvionka-

leszczyny.com.Bl
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760

S.Za udzielanie wszelkich wyja6nien oraz pzyjmowanie skarg i opinii odpowiedzialna
jest Glowna Ksiqgowa Urzqdu Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny.



l.Projekt uchwaly, o
Zarzqdzenia.
2.Nie przedstawienie
oznacza akceptacjq
w$1pkt l

s3

l.Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
2.Db sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4.

wykonan i e zarzqdzen ia powie rzam skarbnikowi Gm i ny i Miasta.

s5

Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.
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s2
kt6re1 mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego

przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w S 1 pkt 2
przedstawionego projektu uchwaly, o ktore1 mowa


