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ZARZADZENTE NR 112l19
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 6 marca 2019 r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokosci oplat za wpis do
rejestru ilobk6w i klub6w dzieciqcych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. 22018 r. poz.994 zp62n. zm.), w zwiqzku z g 3 i4 Uchwaly nr |X138/15
z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z ,adq dzialalno6ci po2ytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015 r. poz. 3888),

1.

zatzqdzam co nastq puje :

s1

Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysoko6ci oplat za
wpis do rejestru 2lobk6w i klub6w dzieciqcych.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 0B marca 2019 roku do
15 marca 2019 roku.
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 dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie (tj. Dz. U.
22018 r. poz. 450 zp62n. zm.).
Konsultacje mogq miec formg:
1) bezpo5redniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia wniosku
przez minimum 3 organizacje pozazqdowe lub podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie,
2) wyraZenia pisemnej opinii, kt6rq nale|y zlozye zgodnie z terminem
okre6lonym w pkt 2 niniejszego Zarzqdzenia
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszac:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 (decyduje data wplywu do
Urzqdu Gminy i Miasta),

2) pocztq elektronicznq na adres ed@czerwionkaleszczyny.com.pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311760.
Udzielanie wyjaSniefi oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Edukacji.
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4.

5.

b.
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1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1, stanowi zalqcznik do niniejszego

Zazqdzenia.
2. Nie pzedstawienie przez wN. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1

pkl 2 oznacza akceptacjg przedmiotowego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1 pkt 1.

s3

1 . Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 , Burmistz zalqcza wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Wyko na n ie Zarzqdzenia powie rzam N aczeln ikowi Wydzialu Ed u kacj i.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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