BURMISTRZ

6MINY I MIASTA

Czerwionks-Leszczyny

Zarzqdzenie Nr 289122

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 13 czerwca 2022 r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia Sredniej ceny iednostki paliwa
w Gminie Czenrvionka-Leszczyny w roku szkolnym 202212023
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z po2n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly nr lX/'138/15
w sprawie
z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
.adq
dzialalnoSci pozytku
okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z po2n. zm.), projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji
(Dz.Urz. Woj. Slqskiego 22015t. po2.3888),
zarzqdzam co nastq puie

:

sl
l. Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia 6redniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 202212023.
2.

Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji

od 17 czerwca 2022 r.

do

24 czerwca 2022 r.
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 dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.22020 r., poz. 1057
z p62n. zm.).
4. Konsultacje mogq mie6 formq:
1) bezpo6redniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia wniosku
przez minimum 3 organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku
publicznego i o wolontariacie,
2) vtyra2enia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zlo2y6' zgodnie z terminem
okre6lonym w pkt. 2 niniejszego Zarzqdzenia.
5. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglaszac:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do
Urzqdu Gminy i Miasta),
3.

I

2) poczlq elektronicznq na adres e-mail ed@czerwionka-leszczvnv.com.pl
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4317600.
Udzielanie wyjaSniefi oraz przy jmowa n ie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nalezy do kompetencji Naczelnika Wydzialu Edukacji.

6.

s2
Projekt uchwaly, o kt6rej mowaw$ 1ust. 1 stanowi zalEcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
2. Nieprzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowaw$ 1ust. 1.

1.

s3
1.

Sprawozdanie

z

przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie

Miejskiej.

o kt6rym mowa w ust. 1, Burmistz zalqcza wlasne stanowisko
odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie lnternetowej Urzqdu Gminy

2. Do sprawozdania,

i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Wyko na n ie Zarzqdzenia powierzam Naczel

n

i

kowi Wydzialu

Ed

u

kacj i.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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w sprawie: okreSlenia Sredniej ceny jednostki paliura w Gminie i MieScie Czerwionka-Leszczyny, w roku
szkolnym 2OZlnO23.

Na podstawie: ari. 18ust.2pkt 15 ustawy zdnia I marca 1990r. o samozqdzie gminnym (tj. oz. U.
z2o22t. Wz.559 z p62n. zm.) w zwiqzku z art. 39 a ust. 3 ustswy zdnia 14 grudnia 2016r. - Prawo
o6wiatowe (ti. Dz. U. z 2021 t. Wz. lOgZ z p62n. zm.),

Rada MleFka w Czerwlonce-Loszczynach
uchwala co nastQpule:

sr.
Sredniq ceng iednostki paliwa w Gminie i Miescie CzeMionka-Leszczyny, w td<u szkolnym 202212023:
1) w

pzypadku olqu napedorvego okesla sie na: 7 ,47 zl ze

nti

2) w przypadku benryny okr66la sre na:7,92 zl za lirtc

3) w przypadku autogazu okre6la sie na: 3,71 A za litt.

!2.
Wykonanie uchwaly porvi€za sie Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi
Shskiego.

rry

2ycie po upfywie 14 dni od dnia ogil,oszenia w Dzienniku Uzedou/ym Wojew6dztwa
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