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Zarzqdzenie Nr ....6k:1.... I 17
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia ...2......kste.g.a..d.*. 2017 roku

w sprawie konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie zmiany uchwaly Nr Xl'113111 Rady Mieiskiei
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.22017r., poz. 1875), art.5 ust.2 pkt 3 i4 ustawyzdnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
22016r., po2.1817 z p62n. zm.), w zwiqzku z S 3 i4 Uchwaty Nr lxl138l15 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie okreSlenia
szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci pozytku publicznego
i organizacjami pozarzEdovvymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2016r., po2.1817 z po2n. zm.) projektow aktow prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dziatalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Slqskiego 22015r., poz. 3888)

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

PrzeprowadziC konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynaeh w sprawie zmiany uchwaty
Nr )(/113111 Rady Miejskiej w Czenruionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca
2O11r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 3 listopada 2017r. do
10 listopada 2017r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dziatalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. A. z2016r.poz. 1817 zp62n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglaszac'.
1) w formie pisemnej na adres: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

Cze rwio n k a-leszczyn y, u L Lig on i a 5c, 44 -238 Cze rwio n k a-Leszczy ny
(decyduje data wptywu do Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej),

2) pocztq elektron icznE na ad res e-mail zg m@czerwion ka-leszczynv. com. p I

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311593.
Udzielanie wyja5niefi oraz przyjmowanie wnioskow i opinii dotyczqcych
projektu uchwaty naleZy do kompetencji Dyrektora Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowej.
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1. ProjeK uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust.1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Za%4dzenia.

2. Nieprzedstawienie pzez w/w podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1

ust. 2 oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust. 1.

s3

'l . Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust.'l Burmistrz zalqczy w{asne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

\A&konanie Zarz4dzenia powierzam Dyrektorowi Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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- PROJEKT.

zalqcznik do zeaqdzenia lr 6kklt z
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z ania .. 2.....k* e-?.de..... 2017 t.

Uchwala Nr ......... /.......,..J t7
Rady Miejsklej w Czerwionce-Leazcrynach

z dnia .. 2017 roku

w Eprawle zmiany uchwaly Nr x/113/l{ Rady Miejskiej w czerwionce-Leszcrynach
z dnia 22 czerwca 201{ r. w sprawio zarad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad

mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r,

o samozEdzie gminnym (t.j. Oz. U.22017t., poz. 18751w z.MiAzku z art. 4 ust.1-3, art. 21, ust. 1 pkt 2
i ust. 3 ustawy z dnia 21 czeMca 2001r. o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U.22016[, poz.1610 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultac,ii

zgodnie z Uchwalq Nr lxl138l15 Rady Mieiskiej w CzeMionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015r
w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z .adq dzialalnosci pozytku publicznego

i organizacjami pozazedowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.\
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych
organizacii (Dz. Uz. Woj. Sl. z 2015r., poz.3888)

Rada itieiska w Czelwionce-Leszczynach
uchwala, co nastQpujoi

sl
W uchwal€ Nr X113l11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czevca 2011t.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszczyny (t.j. Dz. Uz. Woj. 5l. z 2014r., poz. 6756), wprowadza si9 nastQpujqcq

zmianQ:

W S 12 dodaje sie ust. 4 w brzmieniu:

,4. Rada Mieiska moze wyrazic zgode na odstqpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy naimu
lokalu o kt6rym mowa w ust.1.".

s2

Vwkonanie uchwaly powierza sie Burmisttzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3

Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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