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Zarzqdzenie Nr 263/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia20 czerwca 2018 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie zmiany
uchwaly Nr XVll/181/07 Rady Miejskiei w Czerwionce-Leszczynach z dnia
19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy
komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. UYoj.

Sl. Nr 28 poz. 6l'l z dnia 18.02.2008)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2018 t. poz. 994 ze zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly Nr 1X138/15
z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czenivionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia
szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci po2ytku publicznego
i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczecych dzialalnoSci statutowej tych organizacji
(Dz. lJrz. Woj. Slqskiego z 2015 r., poz. 3888).

zarz4dzam, co nastep uje :

sl
l.Przeprowadzi6 konsultacje, K6rych pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady Miejskiej

w Czeruionce - Leszczynach w sprawie zmiany uchwaly Nr XV|U181/07 Rady Miejskiej w
Czenarionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu
cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny (Dz. Uz. Woj.
St. t{r za poz. 6',l1 z dnia 18.02.2008).
Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od 22.06.2018 r. do 28.06.2018 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozazqdowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie (t. j. D2.U.22018 r. poz.450 zezm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
1) w formie pisemnej na adres: Zarzqd Dr6g i Sluzby Komunalne ul. Polna 6

44 - 238 Czenadonka-Leszeyny -
(decyduje data wptywu do Zarzqdu Dr6g i Slu2b Komunalnych),

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail: zdisk@czerwionkaleszczyny.com.pl
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4277 543 wewn.27.
4) W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje pozarzqdowe

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 t. poz.450 ze
zm.), konsultacje mogq mie6 formg bezposredniego, otwartego spotkania
dotyczqcego pzedmiotowej tematyki.

5. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialny jest Dyrektor
Z:alzqdu Drog i Stuzb Komunalnych, 44-238 Czevionka-Leszczyny ul. Polna 6.
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1. Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

2.
3.

4.



1.

2.

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w S 1 ust. 2 oznacza
akceptacjg pzedstawionego poektu uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 ust. 1.

$3

Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o K6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzedu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Dyrektorowi Zarzqdu Drog i Sluzb Komunalnych, 44-238
Czenrvionka-Leszczyny ul. Polna 6.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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ZalEczntk
do Zatzqdzenia Nr 263/18
z dnia 20 czeNca 2018 t.

Uchwala Nr......./....../18
Rady iejskiei wCzelwionce-Leszczynach

z dnia .,....,....... 2018 r.

w sprawie zmiany uchwaly Nr XVlU181r07 Rady Miejskiei w Czerwionce-Leszczynach z dnia
19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie
Gminy i Uiasta Czerwionka-Le8zcryny (Dz. Urz. Woj. Sl. Nr 28 poz.611 z dnia 18.02.2008)

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2pkt4otaz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 poz.994 ze zm.) w zwiau,k.l z att.4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 grudnia '1996 roku o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. 2017 poz. 827) na wniosek
Burmistza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czen rionce-Leszczynach

uchwala:

sr
W zaQczniku do uchwaly Nr XV|U181/07 Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach z dnia
'19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentazy komunalnych na terenie Gminy
i Miista Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl. Nr 28 poz. 6'l'1 z dnia 18.02.2008) pzepis S 2 ust. 7
otrzymuje nastepu,ece bzmienie:
,7. Na teren cmentaea nie wolno wprowadzae ps6w z wy.iqtkiem uzycia psa przez wyznaczone sfu2by
w wypadkach pzewidzianych odrebnymi przepisami, a tak2e niewidomych, kozystajEcych z pomocy
ps6w pzewodnik6w.'

s2

Vvykonanie uchwaly powieza sie Burmlsttzowi Gminy i Miastia CzeMionka-Leszczyny.

s3

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Uzedowym Wojewodztwa
Slqskiego.
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