
BURMISTR,Z
GMINY IMIASTA

Czerw xrnka -LesxzYtY

Zarzqdzenie Nr 50412O22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 13 wrzeSnia 2022r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej zmiany Uchwaly
Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia
2019 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odplatno66
za uslugi opiekufcze i specjalistyczne uslugi opiekufcze, z wylqczeniem
specialistycznych uslug opiekuriczych dla os5b z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczeg6lowych warunk6w czgSciowego lub calkowitego zwolnienia
od oplat, jak trybu ich pobierania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 22022r., poz.559 zpo2n. zm.\, w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly Nr |)U138/15
z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z oryanizaqami pozarzqdowymi
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 2022r., po2.1327)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalno6ci
statutowej tych organizacji

1.

zarzqdzam, co nastgPuje :

sl
PrzeprowadziC konsultacje, ktorych przedmiotem jest projekt uchwaly
w sprawie zmiany Uchwaty Nr XIV/1 59/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegolowych warunk6w
przyznawania i odplatno6ci za uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi
opiekuricze, z wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6b
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegolowych warunk6w czq6ciowego lub

calkowitego zwolnienia od oplat, jak trybu ich pobierania
Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od 16.09.2022r. do 23.09.2022r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno5ci pozytku publicznego io wolontariacie
(1.j. Dz. 2 U.2022r., po2. 1 327 )
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moZna zg+aszae:

't) w formie pisemnej na adres: Osrodek Pomocy Spolecznej Czerwionka-
Leszczyny, ul. 3 Maja 368,44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wptywu do O6rodka Pomocy Spolecznej),

2) poczt elektronicznq na adres e-mail ops@czeruionka-
leszczynv.com.pl,

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324312039.
5. W przypadku zgloszenia wniosku Pzez minimum lrzy organizacje

pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie,
konsultacje mogq mie6 formq bezpoSredniego, otwartego spotkania

dotyczqcego przedm iotowej tematyki.

2.
3.

4.



6. Udzielanie wyja6nieh oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nalezy do kompetencji Dyrektora O6rodka Pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalAcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust.
2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust1.

s3

1. Sprawozdanie z pzeprowadzonych 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

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi O6rodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s5.

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zazqdzenie nr 50412022
zdnia 13 wze5nia2022r'

ProieW
z dnia 5 wrze5nia2O2Zr'
ZatwierdzonY P2e2.... """'

ucHwALA NR . "....'................
Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

z dnia

ich Pobierania'
dnia 8 marca 1990r' o samorzqdzie

Poz' 559 ze zm')' w antiqzku

z dnia 12 marca 2004r' o Pomocy
- 2268 2P62fi' zm')

,,; e.$au; Janiszgwskl

Rada Miejska w Czenrvionce-Leszczynach
uchwala, co nastqPuie:

stqPujqce zmianY:

1) w $ 1 pkt 3) i pkt 4) otrzymujq brzmienie:

,,3). Cena zajednq godzine uslug opiekufczych wynosi 35'00 zl'

4). Cena zaiednqgodzinq specjalistycznych uslug opiekurlczych wynosi 50'00 zl"

$ 2. Uchwala podlega ogloszeniu-^wDzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa SQskiego

iwclhodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2023 r


