
Tanzqdzenie Nr 90/22
Burmistrza Gm iny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 14 marca 2022 roku

dotycz4ce przeprowadzenia konsultacj i projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

w sprawie ustalenia wysoko6ci ekwiwalentu pieniq2nego dla stra2ak6w ratownik6w
Ochotniczych Straiy Po2arnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

uczestniczqcych w dzialaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i
6wiczeniach

Na podstawie art. 30 ust.'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j.Dz.U.z2021r.,poz. 1372zezm.),art.5ust.2pkt3i4ustawyzdnia24kwietnia
2003r. o dziaialno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 22020r., po2.1057 ze
zm.), w zwiEzku z $ 3 i4 Uchwaly Nr lX/138/15 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach
z dnia 26 czeruca 2015r. w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania
z edE dzialalno6ci pozytku publicznego i organizacjami pozarz4dov,rymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzralalno5ci statutowej tych organizacji (Dz.Urz.
Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888)

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Przeprowadzil konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysoko6ci ekwiwalentu
pieniq2nego dla strazak6w ratownik6w Ochotniczych StraZy Po2arnych z terenu
Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny uczestniczqcych w dzialaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i 6wiczeniach
Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 14 do 20 marca2O22r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozarzqdowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacle (t.1. Oz.U. z2O2Or.,poz. 1057
ze zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6,'.
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czenrvionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Urzgdu
Gminy i Miasta Czenlrrionka-Leszczyny),
2) pocztq elektronicznq na adres email : zko.os@czerwionka-leszczyny. ol,
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 43 11 760
W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum lrzy organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dziaialno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
konsultacje mogq mie6 formq bezpo6redniego, otwartego spotkania dotyczqcego
przedmiotowej tematyki.
Udzielanie wyja6niei oraz pzy)mowan ie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika \Arldzialu Zarzqdzania Kryzysowego
i Ochrony Srodowiska.
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1. Projekt uchwaly, o kt6re,1 mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Niepzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust.1.

s3

I . Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy w{asne stanowisko
odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Uzgdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

\Arlkonanie Zarz1dzenia powiezam Naczelnikowi Vl/ydziatu Zarzqdzania i Ochrony
Srodowiska.

s5

Zazqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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Proiekt

z dnia I I marca 2022 r.
Zatw ierdzony przez ...........

UcHWALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 25 marca2022 r

w sprawie ustalenia wysoko5ci ekwiwalentu pieniq2nego dla stra2ak6w ratownikow Ochotniczych
Stra2y Po2arnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczestniczqcych w dzialaniach

ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i 6wiczeniach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samozqdzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst
jednolity D2.U.22021 r.poz.1372zezm.) wzwiqzku zarl.15 ust. 1 i2 ustawy zdnia lTgrudnia 2021r.
o ochotniczych stra2ach pozarnych (Dz.U. 22021 r. po2.2490)

Rada Miejska w Czerurionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

s1.
Ustala siq wysokoS6 ekwiwalentu za udzial w dzialaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych

w kwocie 15 zl za kaldq rozpoczqtq godzing, szkoleniu lub 6wiczeniach w kwocie 10 zl
za kaidq rozp oczqtq g odz i n Q.

s2.
hrlkonanie uchwaly powieza siq BurmistzowiGminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w2ycie po uplywie 14dni od ogloszenia wDzienniku Uzqdowym Wojew6dztwa

Slqskiego z mocqobowiqzujqcq od 1 stycznia 2022
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