
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Cmwronka,lerzcayny Zarzqdzenie Nr 116/21
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 18.03.2021 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie zasad udzielania spolkom
wodnym dotacji celowej z budietu gminy Gzerwionka - Leszczyny oraz trybu
postqpowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U.z2020r.,poz.713zp62n.zm.\, art.5 ust.2 pkt3 i4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z p62n. zm.) w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaty
Nr lX/138/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionc,e-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z p62n. zm.), projekt6w
akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalno6ci statutowej tych
organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015 r. poz. 3888)

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1.

1. Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czenryionce-Leszczynach w sprawie zasad udzielania pomocy
finansowej w formie dotacji celowej z budzetu gminy Czeruionka - Leszczyny
oraz trybu postgpowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

2. Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 18.03.2021 r. do 25.03.2021 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2O2O r., poz. 1057 z p62n. zm.),

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zghszae'.
1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny,

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do
Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ),

2) pocztq elektron icznq na ad res e-mai I : m g. n. @czerwion ka-leszczy ny .pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 3243111760.

5. Udzielanie wyja6nieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaty nale2y do kompetencji Naczelnika \Sdzialu Mienia i Geodezji Uzqdu
Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

s2.
1. Projekt uchwaly, o K6rym mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalEcznik do niniejszego

ZarzEdzenia.
2. Nieprzedstawienie pzez ww. podmioty opinii w terminie okre5lonym

w $ 1 pkt 2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej
mowaw$1pkt1.



s3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie

Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zaQczy wlasne stanowisko

odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Uzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4.
\AtVkonanie zazqdzenia powierza siq Naczelnikowi \Afudzialu Mienia i Geodezji Uzqdu
Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny.

s5.
Traci moc Zarzqdzenie Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr 112121
z dnia 17.03.2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie zasad
udzielania spolkom wodnym dotacji celowej z bud2etu gminy Czerwionka - Leszczyny
oraz trybu postqpowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

s6.
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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