
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-LrszczYlY Zarzqdzenie nr . lffr 9. l2o
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia ..k. listopada 2020r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czenvionce-
Leszczynach w sprawie zmiany uchwaly Nr XV/165/19 Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad
ponoszenia odplatno6ci za pobyt w o6rodkach wsparcia i mieszkaniach

chronionych (Dz. Urz. Woj. Sl. Poz.550)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z2O20r. poz.713), w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly Nr 1X138/15
z dnia 26 czet\Nca 2015t. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci
poZytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) projekt6w aktow prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji

sl
1. Przeprowadzit konsultacjg, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly

dotyczqcy zmiany uchwaty Nr XV/165/19 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
odplatnoSci za pobyt w oSrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

2. Ustalictermin przeprowadzenia konsultacjiod04.11.2020r. do 10.11.2020r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje

pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22020r. poz. 1057)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moZna zglaszai:
1) w formie pisemnej na adres: OSrodek Pomocy Spolecznej Czerwionka-

Leszczyny, ul. 3 Maja 36b , 44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wptywu do O6rodka Pomocy Spolecznej),

2) poczlq elektronicznq na adres e-mail
ooS@cze rwionka-leszcz n m n

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 324312039.
5. Udzielanie wyjaSniei oraz przyjmowanie wniosk6w i

projektu uchwaly nalezy do kompetencji Dyrektora
Spolecznej w CzeMionce-Leszczynach.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 pkt 2

opinii dotyczqcych
OSrodka Pomocy

zarzqdzam, co nastqpuje :



oznacza akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
wS1ust1.

s3

1 . Sprawozda nie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

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

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam
w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spolecznej

s5.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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