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Zarzqdzenie w ....9.?.'!. l!!..e..........
Burmistrza Gmi ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z a nia 4 fr ..! i.1! ry-at*,. P-t?. r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly okreSlajqcej zasady zwrotu wydatk6w
w zakresie doiywiania w formie posilku albo Swiadczenia w postaci produkt6w

iywno6ciowych dla os6b objgtych wieloletnim rzqdowym programem
,,Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j.D2.U.2018 poz. 994 ze zm.),w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly Nr |)(138/15
z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j.D2.U.2018 poz.450 ze zm.) projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
1 . Przeprowadzi6 konsultacjg, kt6re1 przedmiotem jest projekt uchwaly

dotyczqcy okreSlenia zasad zwrotu wydatk6w w zakresie do2ywiania w formie
posilku albo Swiadczenia w postaci produkt6w zywno6ciovvych dla os6b
objqtych wieloletnim rzqdowym programem ,,Positek w szkole i w domu" na
lala 2019-2023.

2. Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od29.11.2018r. do 06.'12.2018r.
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 po2ytku publicznego io wolontariacie
(t.j. D2.U.2018 poz. 450 ze zm.)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglaszad:
1) w formie pisemnej na adres: O6rodek Pomocy Spolecznej Czerwionka-

Leszczyny, ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wplywu do OSrodka Pomocy Spolecznej),

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail
ops@czerwionka-leszczynv. com. pl,

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324312039.
5. Udzielanie wyjaSniei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych

projektu uchwaly nale2y do kompetencji Dyrektora O6rodka Pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Projekt uchwaly, o
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie

s2

kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego

przez organizacje opinii w terminie okre5lonym w $ 1 pkt 2

't.

2.



oznacza akceptacjQ przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa

wS1ust1.

s3

1 . Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
2. 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

wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi oSrodka Pomocy Spolecznej

w Czerwionce-LeszczYnach.

s5.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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PROJEKT

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

w sorawie okre6lenia zasad zwrotu wydatk6w w zakresie do2vwiania w formie
posilku albo 5wiadczenia w postaci produkt6w 2ywno6ciowvch dla os6b objetvch

wieloletnim rzadowym programem
..Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Dzialalqc na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1iart.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 2004r. o pomocy spolecznej (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1 508 z zm. ) na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastqpuje:

s1.

Odstqpuje siq od zqdania zwrotu wydatk6w w zakresie do2ywiania w formie posilku albo
Swiadczenia w postaci produkt6w 2ywno6ciowych dla os6b i rodzin wymienionych
w uchwale Nr 140 Rady Ministr6w z dnia 15 pa2dziernika 2018r. w sprawie wieloletniego
rzqdowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lala 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz.
1007), jezeli doch6d osoby samotnie gospodarujqcej, dochod osoby w rodzinie lub doch6d
rodziny nie przekracza wysoko6ci 150% kfierium dochodowego okre6lonego w art. 8
ust.1 ustawy o pomocy spolecznej (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 1508 zzm.)

s2.

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

s3.

Uchwaia wchodzi w 2ycie po 14 dniach od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Slqskiego.

s4.

Traci moc uchwaia nr LIV/588/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28
wrzeSnia 2018r. w sprawie okre6lenia zasad zwrotu wydatkow w zakresie dozywiania
w formie posilku albo Swiadczenia w postaci produktow ZywnoSciowych dla osob objetych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania "Pomoc
pafistwa w zakresie do2ywiania" na lala 2014-2020 (Dziennik Urzedowy Wojew6dztwa
Slqskiego z 1 0.10.201 8r. P oz. 6261)
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