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Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Gzenłionka_Leszczyny z dnia
19 lutego 2020 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących

projektu uchwały Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach w sprawie
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czeruvionce - Leszczynach

Nr XlV/l59/19 z dnia 't 3 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i ustalania odpłatnościza usługi opiekuńcze
i specja listyczne usłu g i opieku ńcz e, z wyłączen iem specjaI istycznych

usług opiekuńczych dla osób zzaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od
opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Sl. Z 2019r,, poz.

8998).

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka_Leszczyny

z dnia 19 lutego 2020 roku

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (t,j. Dz. U.
z2019r,, poz. 688 z pożn. zm.)

W terminie od 12 do 18 lutego 2020 r. Burmistz Gminy i Miasta
Czenruionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji
w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czenruionce-
Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czenruionce

- Leszczynach Nr XlV/159/19 z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabuzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwalniania od opłat, jak równiez trybu ich pobierania (Dz.
Urz. Woj. Sl. Z 2019r., poz. 8998), dając mozliwość ww. podmiotom
wyrażac swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum
trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego
otwańego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W ww. okresie zaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku
i uwag do projektu uchwały.
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