zarzqdzenie n, .[..9..n2
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z ana /1.!1.,.Q J.zozz r.
w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly
Nr )fiXl/348/21 Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia 26 marca
202'l r. w sprawie zasad udzielania sp5lkom wodnym dotacji celowej z bud2etu
gminy Czerwionka - Leszczyny oraz trybu postgpowania w sprawie udzielania
dotacji isposobu jej rozliczania (Dz.Urz.Woj. Slqsk. 22021 r.poz.2311l
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U.22021 r., poz. 1372 z p62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt3 i 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku 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 zdnia26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
pozytku publicznego i organizacjami pozazqdovtymi 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 dzialalno6ci statutowej tych
organizacji (Dz. Uz. Woj. Slqskiego 22015 r. poz. 3888)
zarzqdzam, co nastqpuje

:

s1.
Przeprowadzic konsultacje, ktorych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
sprawie zmiany Uchwaty Nr
Miejskiej
Czerwionce-Leszczynach
)(XXW48|21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2021
r. w sprawie zasad udzielania spolkom wodnym dotacji celowej z bud2etu gminy
Czerwionka - Leszczyny oraz trybu postgpowania w sprawie udzielania dotacji
isposobu jej rozliczania (Dz.Urz. Woj. Slqsk. 22021 r.poz.2311\.
2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 14.02.2022 r. do 21 .02.2022 r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1 057 z p62n. zm.),
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglaszae'.
1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do
Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ),
2) poczlq elektronicznq na adres e-mail: mg. n.@czenryionka-leszczyny.pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 3243111760.
5. Udzielanie wyja6niei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Mienia i Geodezji Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
1.

w

w

s2.

1.

Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalecznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2.

Nieprzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym
w $ 1 pkt 2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej

mowaw$1pkt1.

s3
1.

2.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalEczy wlasne stanowisko
odno5nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4.
Wykonanie zarzqdzenia powierza sie Naczelnikowi Wydzialu Mienia i Geodezji Urzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s5.
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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z dnia 19 stycania 2022 r.
Zatw ierdzony przez

ucHwAtr

NR ....................

RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE.LESZCZYNACH
z dnia 19 stycz:nia 2022

t.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXXU348/21 Rady ilieiskiej w Czeiwionce-Leszczfnach z dnia
26 mar?a 2021 r, w sprawie zasad udzielania sp6lkom wodnym dotacji celowei
z bud2etu gminy Czerwionka - Leszczyny oraz trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji
i sposobu iej rozliczania (Dz. Urz. Woi, Slqsk. z 2021 t. poz.2311l

Na

o
w

podstawie art. 18 usl. 2 pK 15, art.40 ust. 'l iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
samorzqdzie gminnym (tekst ,ednolity Dz. U. z 2021 t., Wz. 1372 z p62n. zm.)
zwiqzku zart.443 ust.4 ustawy zdnia 20 liWA 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity

Oz. U.22021 r., po2.2233 z p62n. zm.\,

Rada Miejska w Czervionce-Leszczynach

uchwala, co naatqpuje:

s1.
'1. W Uchwale Nr )GXl/348/21 Rady Mieiskiej w Czerwionce-Leszczynach zdnia 26marce 2021 r.
w sprawie zasad udzielania sp6lkom wodnym dotacji celowei z bud2etu gminy Czemrionka - Leszczyny
oraz trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji isposobu iel rozliczania zmienia siQ
$ 2 ust. 2 nadaiqc mu nastepujqce bzmienie:

,2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust.

I powinien zawiera6:

1) dane dotyczace wnioskodawcy, w tym pelnq nazwq, adres siedziby, datQ i numer wpisu do

katastru wodnego, numer rachunku bankowego, dane osoby bqdZ os6b uprawnionych do
skladania oswiadczei woli w imieniu sp6tki wodnej, zakres dzialania wynikajqcy

ze statulu lub dokumentu
fi

reiestrowego, a tak

e

informaciQ o posiadanych Srodkach

nansowych rvskazujacych na mo2liwos6 wykonania zadania,

2) szczeg6lowy opis zadania, w tym jego zakres zeczowy i finansowy,
3) termin i mieisce realizaqi zadania,

4) kalkulacje pzewidywanych koszt6w realizacji zadania otaz wskazanie 2r6del finansowania
zadania, w tym wielkosc wnioskowanej dotacji z budzetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny.
3. Do wniosku nalezy dolqczyc:
1) aktualny dokument reiestrowy dotyczqcy wnioskodawcy,

do

2) upowaznienae
skladania oswiadczei woli w
nie wynika z dokumentu, o kt6rym mowa w pK 1,

imieniu wnioskodawcy, o ile takie

3) szczegolowy zakres zeczowy i finansowy rob6l,

4) potwierdzony za zgodnoSC z oryginalem odpis planu finansowego sp6lki wodnei,
5) oswiadczenie, 2e sp6lka wodna posiada zabezpieczone Srodki finansowe na pokrycie udziatu
wlasnego, w pzypadku deklarowania wktadu wlasnego.
4. Wniosek powinien by6 podpisany pr2ez osobe (osoby) uprawnionq (uprawnione) do
wodnej.
sktadania oswiadczen woli w imieniu

sffii

5. Wnioski sklada si? w Uzedzie Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny w trakcie roku
bud2etowego, w K6rym dotacja ma by6 udzielona iednak nie p6zniej niz do dnia 15 wzesnia na
kolejny rok bud2etowy z zastze2eniem pzepis6w S 5.
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6. W pzypadku stwierdzenia uchybieri formalnych lub innych wad wniosku Burmistz Gminy
i Miasta Czenryionka-Leszczyny wzywa wnioskodawcQ w wyznaczonym terminie do ich usuniqcia
lub do uzupelnienia wniosku.
7. Wniosek, kt6rego uchybienia

lub wady nie zostaly usuniqte we wskazanym terminie

pozostajq bez r ozpalzenia.
8. Decyzjg o pzyznaniu pomocy finansowej podejmuje Burmistz Gminy i Miasta CzenrionkaLeszczyny majqc na wzglqdzie w szczeg6lnoSci:
1) mo2liwo6ci finansowe Gminy,

2) wysokoS6 Srodk6w finansowych ujqtych w bud2ecie Gminy,
3) ocenq mo2liwo6ci realizacji zadania pzez wnioskodawcq,
4) 2r6dlc finansowania zadania objqtego wnioskiem.".

s2.
\Arlkonanie uchwaly powieza siq BurmistzowiGminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie

po uplywie

14

dni od dnia ogloszenia w Dzienniku

Uzqdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.
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