
Zarzqdzenie Nr 426/20
Bu rm istrza G m i ny i Miasta Czerwion ka-Leszczy ny

dotyczqce pnze prowadzen ia kons u ltacj i projektu uc hwaly Rady M iejs kiej
w Czerwionce-Leszczynach

w sprawie przyjgcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu
grantowego pn.: ,,Zakup i montai urzqdzef wykorzystujqcych odnawialne 2r5dla

energii w Czerwionce-Leszczynach" ze 6rodk6w Unii Europejskiej i budietu
pa6stwa za poSrednictwem bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na zadanie polegajqce na instalacji odnawialnych 2r6del energii ze Srodk6w
pochodzqcych z Europeiskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego na lata 2014-2020,
w ramach osi priorytetowej lV EfektywnoS6 energetyczna, odnawialne 2r6dla energii
i gospodarka niskoemisyjna, Dzialania 4.1 Odnawialne 2r5dla energii, Poddzialania

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

z dnia 18 paidziernika 2019 r.

zarzqdzam, co nastepuie :
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1. Pzeprowadzid konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach w sprawie pzyjqcia zmian do regulaminu
udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: ,,Zakup i monta2 uzEdzert
wykozystujqcych odnawialne 2r6dla energii w Czerwionce-Leszczynach"
ze Srodk6w Unii Europejskiej i bud2etu paistwa za posrednictwem budzetu Gminy
i Miasta Czenrvionka-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 EfektywnoS6
energetyczna, odnawialne 2rodla energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzialania 4.1
Odnawialne 2r6dla energii, Poddzialania 4.'1.3 Odnawialne 2r6dla energii - konkurs,
stanowiqcego zalqcznik do uchwaly nr Xll/129/19 Rady Miejskiej w Czenarionce-
Leszczynach z dnia 18 pa2dziernika 2019 r..

2. Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od 14 do 20 paldziernika 2020r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozarzqdowe

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

BURMISTR'Z
GMINY IMIASTA

Czefwtonk3-Leszczlny

z dnia '13 paidziernika 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z2O2Or.,poz.713zezm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i4 ustawy zdnia24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2O2Or., po2.1057),
w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly Nr lX/138/15 Rady Miejskiej w Czenrvioncr-Leszczynach
z dnia 26 czemca 2015r. w sprawie okre6lenia szczegolowego sposobu konsultowania
z radq dzialalnoSci po2ytku publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatialnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz.Uz.
Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888)



o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 22020r., poz. 1057).
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zgtaszad:

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czenrvionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Uzgdu
Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny),
2) poc*q elehron icznq na adres email : zko.os@czerwionka-leszczynv. pl,

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 43 1'l 760
5. W pzypadku zgicszenia wniosku pzez minimum tzy organizacje pozazqdowe lub

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalno$ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22020 r. poz. 1057),
konsultacje mogE mie6 formq bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego
pzedmiotowej tematyki.

6. Udzielanie wyjaSniei oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Mfdzialu Zarzqdzania Kryzysowego
i Ochrony Srodowiska.
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1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zaQcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

2. Nieprzedstawienie pzez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ I ust. 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust.1.
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\Skonanie Zazqdzenia
Srodowiska.

s4

powiezam Naczelnikowi \Arldziafu Zazqdzania Ochrony

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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1 . Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsuhacji zostanie pzedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 'l Burmistz zat4czy w{asne stanowisko
odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Uzqdu Gminy
i Miasta w Czenivionce-Leszczynach.
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