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r-'zenTronka-lrszczyny Zarzqdzenie ttr....4.5..t20
Burmistrza Gminy i Miasta Gzenrionka-Leszczyny

z dnia ...?....p..Lc's'p- """"' 202o r'

dotyczqce przeprowadzenia konsultacii projektu uchwaly Rady Mieiskiej

w czenvionce_l_""r"ryia"t w sprawie zinianv w uchwale Nr XLVII/520/i8 Rady

Mieiskiej w czerwioJ,"I:i;;;;fi;"h z dnia 23 lutego 2018r' w sprawie

iliri;;il,JVieloletniegi p,.gt;' go"podarowan ia m ieszkaniowvm zasobem

Gminy i Miasta czenrvio]n["-L-"".".y-ny na lata 2018-2022", zmienionej uchwalq

Nr U555/18 naav uieisiieit'ti"-*ioti""-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r'

Na podstawie art. 30 ust' 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r' o samozqdzie

gminnym (t.j. Dz' U. . ziiS'',-'po:. SOO i pOZn' zm )' art 5 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy

z dnia 24 kwietnia zorilr. i Lzialalno6ci' pozytku 
'oublicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz.u. z2o1er.,por.-ote; p6in' ;;i;'zutiizku i 5 s i a Uchwalr Nr 
llul?9l.]u^

Hlr'av rrr,"i.r.i"l * czerwionce-Leszczynach .z dnia 26 czerwca 2015r' w sprawle

okre6lenia 
"r.r"golo*"g-;'i-poi"u,'xo"sultowania 

z radq dzialalno6ci pozytku

publicznego i organizaclimi bozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art' 3

ust. 3 ustawy . onii- zi.l"x*i"tni" zooa. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wotontariacie (t.j. Di. u. i zijisi., poz. 688 z p62n. zm.) projekt6w.akt6w prawa

mieiscoweqo * ozieoiinlcri oltv"r+v"n dziatatnosci stituto,ivel tych organizacji

@zl.vrz.Wq St z2o15r', Poz 3888)

zarz4dam, co nastqPuie :

s1

l.Pzeprowadzickonsultacie,kt6rychprzedmiotemjestproiektuchwaly
Rady Miejskiej * Cre,ii#ce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale

Nr XLVII/520/18 Rady n'ilitfi"i * C'e'n'vionce-Leszczynach z dnia 23 lutego

2018r. w sprawie piiii"ii ,,Wieloletniego programu gospodarowanra

mieszkaniowym r".oo#'-o'iti i Ytf"l:^c=rwionka-Leszczyny 
na lata

20 1 8 -2022", zm ienionej''uchi"iq'l'l t USSSlt S Rady M iejskiej w Cze rwionce-

LeszczYnach z dnia25 maia 2018r'

2. Ustalic termin prr"pto#Ial"ni" konsultacli od 11 lutego 2020r' do

18 lutego 2020r.
g. P"ir'i.,i;ri uprawnionymi do udzialu w konsultaciach sq organtzacle

pozarzqdowe or", pooiiioty wymienione w art' 3 ust 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o 
"iri"i"rno3"i 

po2ytku publicznego i o wolontariacie

it i or. U. z2o19r. poz. 688 zp62n' zm'\'

+. i,r,ir"-rliJ ,*";ii;p,"t do proiektu uchwatv mo2na zglaszaa:- ii*i"rri" piJemne; n",ol""l Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

Czerwionka-Le szczyny, ul Ligonia 5c' 44-238.Czerwionka-Leszczyny

(d;;fii; J"t. *prr,,'oo zaitadu Gospodarki Mieszkaniowej )'

2\ pocAqelektronicznq lia-a-dres e-mair zlm@czerwionka-leszczyny'com'pl

5i I" poEriJ"i.t*em faksu pod numerem 32 431159q' . -----:-^^:j
S. fr--poyp"OX, zgloszenia wniosku pzez minimum tzy organlzacle

pozarzqdowe ruo pJmiolv wymienione w art 3 ust' 3 ustawy z dnia

24 kwietnia zooer. o-JzliltnoSci pozytru publicznego i o wolontariacie'

konsultacje moge ,i;; - i"*Q 'bezposreaniego' otwartego spotkania



dotyczqcego pzedmiotowej tematyki

o. uoiilr"niJwyja6nieri oiiL przvino*anie. wniosk6w i opinii dotyczqcych- 
;t;J"d ,"niiary nareiy oii tiompetencji DvreKora Zaktadu Gospodarki

Mieszkaniowej.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust'1 stanowi zaQcznik do niniejszego

2.
Zarzqdzenia.
Nieozedstawie nie grzez w/w podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1

il.'t;;;;; 
"r."ptr.je 

przedstawionego projektu uchwaly' o kt6rej mowa

wS1ust.r. 
U,

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
il;;;;;iiia, o kt6rym mowa.. Yv ust'l .Burmistrz 

zat4cq wtasne.

.t"noii.io odnoSnie ,rytllry"tt opinii i opublikuje je na stronie internetowej

Uiieou Gminy i Miasta w Czenrvionce-Leszczynach'

1.

2.

s4

\ArVkonanieZarzqdzeniapowiezamDyreKorowiZaktaduGospodarkiMieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach.

s5

Zarzqdzeniewchodzi w 2ycie z dniem wydania'

;ffi1r;,
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BUR"fuTISTRZ
ONiINiV I MIASTA

{'zenvronka-Lesrzyny ZdqanikdoZaaqdzenia Nr .....k5.........t20

Burmistrza Gm iny i M iasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia.. 7....&9..1 Q.ge......zozo r.

ucHwAt A NR ......,.............
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE{ESZCZYNACH

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiei w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 lutego iOf ar. w sprawie przyjgcia ,,Wieloletniego programu gosp_odarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022",

zmienionej uchwalq Nr U555/18 Rady irtiejskiei w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja
20{8r.

Na podstawie art. 18us12pkt15ustawy zdnia Smarca 1990r. osamozqdzie gminnym (t.j. Dz.U.

z201Sir., poz.506zezm.) wzwiqzku zart.21ust. lpKlustawyzdnia 2lczerwca20O1r. oochronie
praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy io zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 22019r.,
poz. 1182 ze zm.), na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada lllieiska w Czennionce-Leszcrynach
uchwala, co nastqPuie:

s1.
W uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej wCzerwionce-Leszczynach zdnia 23lutego 2018r.

w sprawie przyjqcia,\Meloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy iMiasta

Czerwionka-t-i-siczyny na tata iOIA-ZOZZ" (Dz.Uz. Woj Sl. 22018r., poz. 1380), zmienionej ,9!Y?tA
Nr L/555/18 naOy Miejsfiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r. (Dz. Urz. Woj' Sl. 22018r.,
poz. 3596) wprowadza siq nastgpujqcq zmiang:

W rozdziale 3. Planowana spzeda2 lokali w kolejnych latach, tabela opisana ,,Harmonogram

spzeda2y mieszkari w latach 2018-2022" otzymuje bzmienie: ,,

s2.
I/vykonanie uchwaly powieaa siq BurmistzowiGminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w2ycie po up'lywie 14dni od dnia ogloszenia wDzienniku Uzqdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.

RADT]A

Lata Budynki

2018 ul. Miarki2
2019 ul, Dworcowa 7
2020 ul. Dworcowa 3, ul. Konopnickiej 3

2021 ul. Ozeszkowei 3, ul. Pl. Kopernika 4

2422 ul. SienkiewiczaS, ul. Popaeczna 2
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