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Burmistrza Gminy I Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 24 marca 2022 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacj i projektu uchwaty Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

w sprawie okre6lenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w zwiqzku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pafstwa

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 22022r., poz.559 zezm.), art.5 ust.2 pkt 3 i4 ustawy zdnia24 kwietnia 2003r.
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 22020r., po2.1057 ze zm.),
w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr lXi138l15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 czeMca 2015r. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z radq dzialalno6ci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) projekt6w aktow prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz'Urz.
Woj. Slqskiego 22015r., poz.3888)

1.

zarzqdzam, co nastq Puje :

sl
Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czenryionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia zakresu pomocy

zapewnianej obywatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego paistwa
Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od 25 do 31 marca2022t.
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 pozytku publicznego i o wolontariacie (t j. Dz.U. z 2020r.' poz. 1057

ze zm.\.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszai:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Urzqdu
Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny).
2\ poczlqelektronicznq na ad res ema il : zko.os@czerwionka-leszczvny. pl,

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 3243 11 760
W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum lrzy organizaqe pozarzqdowe lub

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

o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)'
konsultacje mogq mie6 formq bezpo6redniego, otwartego spotkania dotyczqcego
przedmiotowej tematyki

6. Udzielanie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu

uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Vl/ydzialu Zarzqdzania Kryzysowego
i Ochrony Srodowiska.

2.
3.

4.

5.



s2

1. Prolekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

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

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

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

s4

Vl/ykonanie Zarzqdzenia powiezam Naczelnikowi Mfudzialu Zarzqdzania i Ochrony
Srodowiska.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Pruiekl

zd a 24 marca2l22 t-
Zalwiet dzony przEz

ucHwALA NR ..........,.........
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia .................. . 2022 t.

w sprawie okreslenia zakresu pomocy zapewnianej obyuratelom Ukrainy w zwiqzku z konfliKem
zbroinym na terytorium tego pafstwa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 iart. 41 ust.1 ustawy z dnia I marca 1990 r.

o samozqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 22022t. poz.559ze zm.) w zwiqzku zai. 12usl.4 iust.Soraz
art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym
na teMorium tego pafistwa (Dz.U. z 2022 t. poz. 583)

Rada Mieiska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co nastgpuje:

s1.
1. Okresla sie zakres w jakim Gmina iMiasto CzeMionka-Leszczyny moze zapewnic pomoc

obywatelom Ukrainy, o kl6rych mowa wart. 1ust. l ustawy zdnia 12 marca 2022 r. o pomocy

obywatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa (Dz.U.22022(.
poz. 583).

2. W okresie obowiqzywania ustawy, o kt6rej mowa w ust. 1 okresla siQ nastepujqcy zakres pomocy

dla obywateli Ukrainy:

1) zakwaterowanie wraz z zapewnieniem niezbqdnych medi6w i innych uslug z tym zwiqzanych,

2) zapewnienie calodziennego wyzywienia zbiorowego, zapewnienie Srodkow czystosci, higieny
osobistej, lek6w oraz Srodk6w imaterial6w medycznych, ortopedycznych, wtym okular6w
korekcyjnych i kuli ortopedycznych, innych produkt6w i material6w,

3) udzielanie niezbgdnej pomocy psychologicznej,

4) doradztwo oraz wsparcie organizacyjne, zeczowe ifinansowe w dostepie do uslug publicznych

w zakresie pomocy spotecznej i oswiaty,

5) udzielanie pomocy organizacyjnej w dostqpie do rynku pracy,

6) pomoc prawnq oraz udzielanie wsparcia organizacylnego, w dost?pie do pomocy Swiadczonej na
zecz uchod2cow ptzez otgany paristwa, jednostki samozqdu teMorialnego iorganizacje
pozazqdowe,

7) bezptatny transport, o ktorym mo\ /a w art. 52 ustawy wymienionej w ust. 1 niniejszej uchwaly,

8) Swiadczenia pomocy materialnej o charakteze socjalnym, o kt6rych mowa w art. 53 ustawy
wymienionej w ust. 1 niniejszej uchwaly,

9) finansowanie wyzywienia w stol6wkach szkolnych i pzedszkolnych,

10) oplaty za pzedszkola.

3. Pomoc w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 1 - 4, nie obejmuje pzypadk6w realizacji wymienionych
w nich zada6, bQdacych zadaniami zleconymi z zakresu administracji zqdowej, chyba 2e pzekazane na
ten cel Srodki bgdq niewystarcza.lqce.

s2.
Pomoc, o ktorej mowa w S 1 moze byc udzielana wokresie wskazanym w art.98 ust.'l ustawy z dnia

12 marca 2022 toku o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiezku z konfliktem zbrqnym na teMorium tego
paistwa.
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s3.
Wykonanie uchwaly powieza siq Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4.
Uchwala wchodzi w zycie po uptywie '14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa

Slqskiego.
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