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dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

w sprawie przyjqcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu
grantowego pn.: ,,Zakup i montai urzqdzefi wykorzystujqcych odnawialne 2r6dla

energii w Czerwionce-Leszczynach" ze Srodk6w Unii Europejskiej i budietu
pafistwa za po6rednictwem budietu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na zadanie polegajqce na instalacji odnawialnych 2r6del energii ze Srodk6w
pochodzqcych z Europejskiego Funduszu Rozwoju.Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego nalata2014-2020,
w ramach osi priorytetowej lV Efektywno66 energetyczna, odnawialne ir6dla energii
i gospodarka niskoemisyjna, Dzialania 4.1 Odnawialne 2r6dla energii, Poddzialania

4.1.3 Odnawialne ir6dla energii - konkurs, stanowiqcego zalqcznik do uchwaty
nr Xll/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 paidziernika 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 22019r., poz. 506 zezm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i4 ustawy zdnia24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz.U. 22019r., poz.688 ze zm.),
w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr lX/138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z radq dzialalno6ci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz.Urz.
Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888)

1.

zanzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjqcia zmian do regulaminu
udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: ,,Zakup i monta2 uzEdzeh
wykorzystujqcych odnawialne 2r6dla energii w Czerwionce-Leszczynach"
ze Srodk6w Unii Europejskiej i bud2etu paristwa za poSrednictwem bud2etu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadanie polegajqce na instalacji odnawialnych
2r6del energii ze Srodk6w pochodzqcych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Slqskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej lV EiektywnoSd
energetyczna, odnawialne 2r6dla energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzialania 4.1
Odnawialne 2r6dla energii, Poddzialania 4.1 .3 Odnawialne 2r6dla energii - konkurs,
stanowiqcego zalqcznik do uchwaly nr Xlll129l19 Rady Miejskiej w Czenvionce-
Leszczynach z dnia 18 pa2dziernika2019 r..

Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 21 do 27 grudnia 2019r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozarzqdowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

2.
3.



o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 688
ze zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zg*aszae'.
1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny),
2) poczlqelektronicznq na adres email: zko.os@czerwionka-leszczvnv.pl,
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 43'11 760
W przypadku zgloszenia wniosku pzez minimum tzy organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.22019 r. poz.688
ze zm.), konsultacje mogq mie6 formq bezpoSredniego, otwartego spotkania
dotyczqcego pzedmiotowej tematyki.
Udzielanie wyjaSniefi oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika VWdziatu Zazqdzania Kryzysowego
i Ochrony Srodowiska.

s2

Projekt uchwaly, o k6rel mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
Nieprzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust.1.

s3

Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie
Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno5nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Uzgdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

\Afkonanie Zazqdzenia powiezam Naczelnikowi V[dzialu Zazqdzania i Ochrony
Srodowiska.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

4.

5.

6.
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2.

1.

2.
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Proiekt

zdnia 20 grudnia20l9r
Zatwier dmny ptzez .......'.....

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

z dnia 30 grudnia 2O'19 r.

w sprawie przyiecia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.:
,,Zakup i montai urzqdzeri wykorrystujqcych odnawialne 2r6dla energii w Czerrvionce-

Leszczynach" ze Srodk6w Unii Europejskiej i bud2etu paistwa za po6rednictwem budietu Gminy
i Miasta Czenvionka-Leszcryny na zadanie polegajqce na instalacji odnawiatnych ir6del energii ze

Srodk6w pochodzqcych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego na lati 2014-rO2O,w ramach osi

priorytetowej lV Efektywno56 energetyczna, odnawialne 2r6dla energii i gospodarka
niskoemisyjna, Dzialania 4.1 Odnawialne 2r6dla energii, Poddzialania 4.1.3 Odnawialne 2r6dla

energii - konkurs, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly nr Xll/i29/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszcrynach z dnia 18 paidziernika 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia I marm 1990r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
22019r., poz. 506 ze zm.) w zwiqzku 2ar1.400 a ust.1 pkl21 oraz art.403 ust. 2, 4 i5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. 22019r., poz. 1396 ze zm.), w celu
ograniczenia emisji zanieczyszczef oraz ograniczenia emisji innych substancji stanowiqcych
o przekroczeniu standard6w jakoSci powietza na terenie Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

Rada Miejska w Gzenrionce-Leszcrynach
uchwala, co nastgpuje:

s1.
W regulaminie udzielania dotacji w projekcie grantowym pn.: lakup imonta2 uzqdzeri

wykozystujqcych odnawialne 2r6dla energii w Czenrvionce-Leszczynach" stanowiqcym zalqcznik do
uchwaty nr Xlll129l19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 pazdziemika 2019r.
wprowadza siq nastgpujqce zmiany:

w $ 4 ust. 1 i2 otzymujq nowe nastgpujqce bzmienie:

1. Mieszkaficy, kt6zy chcq wziq6 udzial w Projekcie sq zobowiqzani zlo2yt wniosek wraz
zoSwiadczeniami wg wzoru okre6lonego wzalqczniku nr 1, dokument potwierdzalqcy prawo wlasnoSci
budynku wskazanego we wniosku otaz w pzypadku wsp6hrulasno6ci zgodq pozostalych wsp6hrvta6cicieli
na udzial w Projekcie wg wzoru okre6lonego w zalqczniku nr 3.

2. Wnioskodawca zobowiqzany jest dostarczy6 uproszczony audyt spozqdzony zgodnie z zasadami
okre6lonymi w zalqczniku nr 2.

s2.
Vfkonanie uchwaly powieaa sig Burmistzowi Gminy i Miasta Czenruionka - Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym Wojew6dztwa

Slqskiego.

Bulmistrz
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