
Zarzqdzenie Nr . 3
Bu rm istrza Gmi ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia stycznia 2023r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaty w sprawie zmiany uchwaly w sprawie
okre6lenia zasad zwrotu wydatk6w w zakresie do2ywiania w formie posilku
albo Swiadczenia w postaci produkt6w iywnoSciowych dla os6b objqtych

wieloletnim rzqdowym programem ,,Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-
2023

Na podstawie art. 30 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40), w zwiqzku z S 3 i 4 Uchwaty
Nr lX/138/15 z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
poZytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi ipodmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. Poz. 1327 ze zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji

zarzqdzam, co nastgPuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacjq, kt6rej przedmiotem jest projekt zmiany uchwaly
w sprawie okre6lenia zasad zwrotu wydatk6w w zakresie dozywiania w formie
posilku albo Swiadczenia w postaci produkt6w 2ywnoSciowych dla os6b
objgtych wieloletnim rzqdowym programem ,,Positek w szkole iw domu" na
lala 2019-2023
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od )Q,9,l.2023r. do .Q5.. .2023r.
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 i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22022r. poz. 1327 ze zm.\
Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6'.

1) w formie pisemnej na adres: O6rodek Pomocy Spolecznej Czerwionka-
Leszczyny, ul.3 Maja 36b ,44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wplywu do O6rodka Pomocy Spolecznej),

2) poczl elektronicznq na adres e-mail
ops@czerwionka-leszczynv. com. pl,

3) za poSrednlctwem faksu pod numerem 324312039.
Udzielanie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Dyrektora OSrodka Pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.
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1. Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

1.

2.
J.

4.

5.



1.

2.

Nieprzedstawie nie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 pkt 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaty, o kt6rej mowa
w$1ust1.

s3

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

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spolecznej

w Czerwionce-Leszczynach.

s5.

Zazqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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ProieK

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony pzez

UCHWALA NR ........,...........
RADY MI EJS KI EJ W CZERWIONGE.LESZCZYNACH

z dnia ......... 2023 r.

w sprawie zmiany uchwaty w sprawie okre5lenia zasad zwrotu wydatk6w w zakresie do2ywiania
w formie positku albo Swiadczenia w postaci produkt6w 2ywno5ciowych dla os6b objqtych wieloletnim

rzqdowym programem "Posilek w szkole iw domu" na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1i an.41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22023 t. poz. 40) w zwiqzku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

ipolecznej (t.j. Dz. U. z2021t. poz.2268z p6zn. zm.) na wniosek Burmistrza Gminy iMiasta Czerwionka-

Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastgPuje:

$1.

Zmienia sig zapis wg l uchwaly nr III/35/18 Rady Miejskiej wCzerwionce-Leszczynach zdnia

15 grudnia 2018 r. w sprawie okreSlenia zasad zwrotu wydatk6w w zakresie do2ywiania w formie posilku albo

(wiadczenia w postaci produkt6w ZywnoSciowych dla os6b .objgtych wieloletnim rz4dowym programem

,,Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Dz.rJrz. Woj. Sl. z20l8r. Poz. 8019), nadaj4c mu nastqpuj4ce

brzmienie:

,,$ l.Odstgpuje sig od Z4dania zwrotu wydatk6w wzakresie doZywiania wformie posilku albo

Swiadczenia w postaci produkt6w Zywno5ciowych dla os6b i rodzin wymienionych w uchwale

Nr 140Rady Ministr6w zdnia 15pzridziemika 2018 r. wsprawie wieloletniego rz4dowego programu

"Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007 zpo1n. zm.),ieZeli doch6d osoby

samotnie gospodaruj4cej, doch6d osoby w rodzinie lub doch6d rodziny nie przekracza wysokoSci200%

kryterium dochodowego okreSlonego w aft. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spolecznej (tj. Dz.U. 22021r.
po2.2268 z p62n. zm.)" ..

s2.

Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Dyrektorowi

Osrodka Pomocy Spolec znej w Czerwion ce-Leszczy nach.

$3.

Uchwala wchodzi w Lrycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa

Sl4skiego.
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