
ZarzqdzenieNr lkotlg
Bu rm istrza Gm i ny i M iasta Czenrrion ka-Leszczy ny

z dnia'17 grudnia 2019 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie zmiany
uchwaly Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia
28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej
dla os6b fizycznych na refundacjg koszt6w inwestycji z zakresu ochrony

Srodowiska i gospodarki wodnej ze 5rodk6w bud2etu gminy
(Dz. Urz.Woj.51 22017, po2.3008 zp62n.zm.l

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. 22019r. poz.506 zpo2n.zm.), wzwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr lX/138/15
z dnia 26 czeMca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z rad4 dzialalnoSci pozytku
publicznego i organizacjami pozarzEdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z p62n. zm.) projektow akt6w prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015 r., poz. 3888).

1.

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przeprowadzib konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czeruuionce - Leszczynach w sprawie zmiany uchwaty Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie zasad itrybu udzielania dotacji celowej dla osob fizycznych na refundacjq
koszt6w inwestycji z zakresu ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej ze Srodk6w
bud2etu gminy (Dz. Urz. Woj. Sl z ZO'tl , poz. 3008 z p62n. zm.).
Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 18.12.2019 r. do 24.12.2019 r.

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

o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688
z p62n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszae:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczy ny
(decyduje data wptywu do Urzqdu Gminy i Miasta),

2) pocztqelektronicznq na adres e-mail: zko.os@czerwionka-leszczyny.pl
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311 760
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, konsultacje mogq mie6
formg bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej
tematyki.

2.
3.

4.

5. Udzielanie wyja5nieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu



uchwaly nalezy do kompetencji Naczelnika \A&dzialu Zazqdzania Kryzysowego
i Ochrony Srodowiska.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rg mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

\Afkonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Zarzqdzania
Kryzysowego i Ochrony Srodowiska.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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ProieW

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Zatwietdzony pzez .........................

UCHWALA NR .......
RADY MTEJSKTEJ w czERwpil;;-'t-iizczvNncn

z dnia .................... 20'19 r.

w sprawie zmiany uchwaly Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszcrynach Nr XXXV/393/17 z dnia
28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad itrybu udzielania dotacji celowej dla os6b firycznych na

refundacj? koszt6w inwestycji z zakresu ochrory Srodowiska igospodarki wodnej ze Srodk6w bud2etu
gminy (Dz. Urz. Woj. Sl z 20'17, poz. 3008 z p6in. zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 iart.41 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozadzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22019 r., poz.506 z p62n. zrn.) w zwiAzku z art. 403 ust. 2, 4 pkt. 1 lit. a, 5, 6, w zwiqzku
zatl.400a ust. 1pkt2,8,9,21 i22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U.
z 2019 t., poz. 1396 z p62n. zm.l

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastgpujs:

s1.
1.W Regulaminie udzielania dotacji dla os6b fizycznych na realizaqe przedsiewziQ6 ziriqzanych

z demontazem i unieszkodliwianiem material6w budowlanych zawierajecych azbest z budynk6w mieszkalnych
igospodarczych stanowiqcym zalqcznlk nr 1 do uchwaly Rady Mie.iskie.i w Czerwionce-Leszczynach
Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad itrybu udzielania dotacji celo\Mej dla os6b
lizycznycn na refundacjQ koszt6w inwestycji z zakresu ochrony Srodowiska igospodarki wodnej ze Srodk6w
budzetu gminy (Dz. Uz. Woj. 51.22017, poz. 3008 z p62n. zm.) wprowadza sig nastQpujqce zmiany:

1)w S 1 uchyla siQ ust. 5;

2) S 4 ust 1 otzymu.ie bzmienie: ,, 1. Wnioski o dotacje bQda pzyjmowane do 31 pa2dziernika kazdego roku
irozpatrywane wedlug kolejnosci ich skladania, do wyczerpania Srodk6w finansowych na ten cel,
z zasltzezeniem pzepis6w ust. 5 iS 9 ust.2.";

3) w S 4 dodaje sig ust. 5 w bzmieniu: ,,5. W pzypadku stwierdzenia, 2e w zawarciu umowy dotacji zachodzi
pzeszkoda, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 3, kt6ra nie zostala usunieta w terminie wyznaczonym w pisemnym
wezwaniu, wniosek zarejestrowany zostanie na ostatniej pozycli wnioskow o dotacje, kt6re wplynely do
Uzqdu Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny, wedlug stanu na dzieh uplywu wyzej wskazanego
terminu.";

4) w g 9 dotychczasowq trese oznacza sie jako ust. l idodaje sie ust.2wbzmieniu: ,,2. W uzasadnionych
okolicznosciach, w szczeg6lnosci w zldiqzku z sytuac.lq finansowq Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny .iest uprawniony do wstzymania pzyjmowania wnioskow
o dotacje w danym roku."

2. W Regulaminie udzielania dotacji dla os6b fizycznych do inwestycji 
^r,riqzanych 

z budowq
przydomowych oczyszczalni Sciekow bytowych z gospodarstw domowych stanowiQcym zalqczntk zdo
uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie
zasad itrybu udzielania dotacji celowej dla os6b fizycznych na refundacjq koszt6w inwestycji z zaktesu
ochrony Srodowiska igospodarki wodnej ze Srodk6w budzetu gminy (Dz. Urz. Woj. Sl. 22017,
poz. 3008 z p62n. zm.) wprowadza si? nast?pujqce zmiany:

1) w S 1 uchyla sie ust. 5;

2) S 4 ust 1 otrzymuje brzmienie: ,, 1. Wnioski o dotacje bgdq pzyjmowane do 31 pazdziernika kazdego roku
irozpatrywane wedlug kolejnosci ich skladania, do wyczerpania Srodk6w finansowych na ten cel,
z zastrzezeniem pzepis6w ust. 5 i S 9 ust. 2.";

3)wS4dodajesiqust.5wbzmieniu: ,,5. W pzypadku stwierdzenia, 2e w zawarciu umowy dotacji zachodzi
pzeszkoda, o ktorej mowa w S 1 ust. 3, kt6ra nie zostala usunieta w terminie wyznaczonym w pisemnym
wezwaniu, wniosek zarejestrowany zostanie na ostatniej pozycji wniosk6w o dotacje, kt6re wplynely do
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Uzedu Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny, wedlug stanu na dzien udywu wyzej wskazanego
terminu.";

4) w S I dotychczasowq tresd oznacza sie jako ust. l idodaje siQ ust.2 w bzmieniu: ,,2. W uzasadnionych
okolicznosciach, w szczeg6lnosci w zwiAzku z sytuacjq finansowq Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest uprawniony do wstzymania przyjmowania wniosk6w
o dotacje w danym roku."

3. W Regulaminie udzielania dotacji dla os6b fizycznych do inwestycji zwiqzanych z montazem
ekologicznych 2r6det ciepla iinstalacji wykorzystu.jqcych odnawialne 2r6dla energii w budynkach ilokalach
mieszkalnych stanowiqcym zalAcznik nr 3 do uchwaly Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach
Nr XXXV/393/'17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad itrybu udzielania dotacji celowej dla os6b
lizycznych na refundacje koszt6w inwestycji z zakresu ochrony Srodowiska igospodarki wodnej ze Srodk6w

budzetu gminy (Dz. Urz. Woj. Sl.22017, poz. 3008 z p62n. zm.) wprowadza sie nastepujqce zmiany:

1) w S 'l uchyla sie ust. 5;

2) S 4 ust 1 otrzymuje brzmienie: ,, 1. Wnioski o dotacje bedq przyjmowane do 31 pazdziernika kazdego roku
irozpatrywane wedlug kolejnosci ich skladania, do wyczerpania Srodkow finansowych na ten cel,
z zastzezeniem pzepis6w ust. 5 iS 9 ust. 2.";

3)ws4dodajesieust.5wbzmieniu: ,,5. W przypadku stwierdzenia, Ze w zawarciu umowy dotacji zachodzi
przeszkoda, o kt6re.i mowa w S 1 ust. 3, kt6ra nie zostala usuni?ta w terminie wyznaczonym w pisemnym

wezwaniu, wniosek zarejestrowany zostanie na ostatniej pozycji wniosk6w o dotacje, kt6re wp'lynqty do

Uzqdu Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny, wedlug stanu na dziei uptywu wy2ej wskazanego
terminu.";

4)w S 9 dotychczasowq trese oznacza sie jako ust. l idodaje sie ust.2wbzmieniu: ,,2. W uzasadnionych
okolicznosciach, w szczeg6lno6ci w zwiqzku z sytuacja finansowq Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest uprawniony do wstzymania pzyjmowania wniosk6w
o dotacje w danym roku."

s2.
VWkonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.

_ Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie '14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym Wojew6dztwa
Slqskiego.
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