
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-Leszczyny

Zarzqdzenie Nr 2/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 04.01.2019 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej ograniczenia w godzinach
nocnej sprzeda2y napojow alkoholowych przeznaczonych do spo2ycia poza
miejscem sprzeda2y na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia B marca '1990 r. o samorzqdzie gminnym
(tj DzU. z 2018 t., poz. 994 z poznzm) w zwiqzku z g 3 i 4 Uchwaty
Nr lX/138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z rlria 26 czerwca 2015 r.

w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci
pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
io wolontariacie (t.j. Dz.U.22014 r., poz. 1118 z pozn. zm.) projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz.
U. Woj. Slqskiego 22015 r , poz.3BBB)

1.

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

Przeprowadzic konsultacjg, ktorej przedmiotern jest projekt uchwaly
dotyczqcy ograniczenia w godzinach nocnej sprzedazy napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 08.01.2019 r do 14.01.2019 r.

Podrniotarni uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dziatalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz U 22018 r., poz. 450 zpo2n. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaiy mozna zglaszac.

1) w formie pisemnej na adres: OSrodek Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 368, 44-230 Czeruuionka-
Leszczyny (decyduje data wplywu do OSrodka Pomocy Spolecznej),

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail:
ops@czerwionka-leszczyny. com. pl,

3) za poSrednictwem faksu pod nurnerem 32 43 12 039.
W przypadku zgioszenia wniosku pzez rninimurn trzy organizacje pozarzqdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnla 2003 r.

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje mogq miec
formg bezposredniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej
tematyki.
Udzielanie wyjasnierr oruz przy)mowanie wnioskow i opinii dr:tyczqcych projektu
uchwaiy nale2y do kompetencji Dyrektora Osrodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.
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Projekt uchwaiy, o ktorej mowa w S 1 ust. 1

Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie pzez organizacje opinii
ust. 2 oznacza akceptacjq przedstawionego
wSlustl

stanowi zalqcznlk do niniejszego

w terminie okreSlonym w $ 1

projektu uchwaly, o ktorej mowa

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej

2. Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1, Burmistrz 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 Spoiecznej
w Cze rwio n ce- Leszc zy nach 

"
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Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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