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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 5 kwietnia 2022 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacii projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czervvionce-Leszczynach

w sprawie upowa2nienia Dyrektora O6rodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-
Leszczynach do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu 5wiadczef

pienig2nych przyslugujqcych z tytulu zapewnienia zakwaterowania i wy2ywienia
obywatelom Ukrainy

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 i 4 ustawy zdnia24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 202Or., po2.1057 ze zn.),
w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr 1K138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 czeruca 2015r. w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z radq dzialalno6ci pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
vvymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 22020r., poz. 1057 ze zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz.Uz.
Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888)

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
1. Pzeprowadzie konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady

Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach w sprawie upowa2nienia Dyrektora O6rodka
Pomocy Spolecznej wCzerwionce-Leszczynach do zalatwiania indywidualnych
spraw z zakresu Swiadczeri pienig2nych payslugujqcych z tytulu zapewnienia
zakwaterowania i wy2ywienia obywatelom Ukrainy.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 6 do 12 kwielnia 2022r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozazedowe

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
zezm.).

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6'.
1 ) w formie pisemnej na adres: O6rodek Pomocy Spolecznej, ul. 3 Maja 368,

44-230 Czeruuionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do OSrodka Pomocy
Spolecznej),

2) poc1qelektronicznq na adres email: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
3) za po5rednictwem faksu pod numerem 32 4312039

5. W pzypadku zgloszenia wniosku pzez minimum lzy organizacie pozazqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
konsultacje mogq mie6 formg bezpo6redniego, otvvartego spotkania dotyczqcego
przedmiotowej tematyki.

6. Udzielanie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly naleZy do kompetencji Dyrektora OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.
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Projekt uchwaly, o kt6re1 mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznlk do niniejszego
Zazqdzenia.
Niepzedstawienie pzez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym
w $ 1 ust. 2 oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w $ 1 ust.1.

s3

Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powiezam Dyrektorowi Osrodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Czerwronka-l-eszczYnY
Zalqcznik
do Zarzqdzenia W 142122
z dnia 5 kwielnia 2O22t

ucHWALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia ............... ..... 2022 r.

w sprawie upowa2nienia Dyrektora O6rodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-
Leszczynach do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu Swiadczef pienig2nych

przyslugujqcych z tytulu zapewnienia zakwaterowania i wyiywienia obywatelom
Ukrainy

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. 22022r. poz.559 ze zm.) otaz aft. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na teMorium tego pahstwa
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Rada Miejska w Czenivionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

sr.
Upowa2nia sig Dyrektora OSrodka Pomocy Spolecznej w CzeMionce-Leszczynach do

zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu Swiadczenia pienieZnego przyslugujqcego
z tytulu zapewnienia zakwaterowania iwyzywienia obywatelom Ukrainy, o kt6rym mowa
w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obyuatelom Ukrainy w zwiqzku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa6stwa (t.j. Dz.U. 22022t. poz. 583 ze zm.).

s2.
Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie '14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.
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