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('zerr onftt'LeEzafyltY Zarzqdzenie Nr 162/16
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia2T kwietnia 2016 r.

w sprawie konsultacji proiektu uchwaly Rady Miejskiei
w Czerurionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad i trybu

przeprowadzania konsultacji z mieszkaf cami
Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t. j. Dz. lJ.22016 r., poz.446 zp62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z p62n. zm.) w zwiqzku z $ 3 i 4 uchwaty
Nr DU138/152 dnia 26 czeruca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okre6lenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dziatalnoSci
po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku

publicznego iowolontariacie(t. j. Dz. U.22014 r. Nr1118 zp62n.zm.) projekt6w

akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych

organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015 r., poz. 3888),

zarzqdzam, co nastgpuie :

sl
I . Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady

Miejdkiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkahcami Gminy i Miasta czerwionka-
Leszczyny.

2. Ustali6 teimin pzeprowadzenie konsultacji od 28 kwietnia 2016 r. do 6 maja

2016 r.
3.

4.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2OO3 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U.22014 r., po2.1118 zp62n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszai'.

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny ul. Parkowa I 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data

wpfywu do Urzgdu GminY i Miasta),
2) poczlq elektron icznq na ad res e-mai I b r@czerwion ka-leszczvnv. com' p I

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311 760'
W pzypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje pozarzqdor,rre

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r'

o dziatalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje mogq mie6

formq bezpo6redniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej

tematyki.
Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest

Biuro Rady Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

5.

6.



s2't. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ '1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Niepzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okreSlonym w g 1 ust. 2
oznacza akceptacjQ przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1ust. 1.

s3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie

Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne

stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4
Wykonanie Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi Biura Rady.

ss
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Czerw ronka-I6z,zyn1
Zalqlcznik
do Zarzqdzenia nr 162116
Burmistrza Gminy i MiaEta
Czenrionka-Leszcryny
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uchwala Nr .../.../'15
Rady Miejskiej w Czetwionce-Leszczynach

z dnia ............... 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami
Gminy i iriasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 5a ust. 2w z'viqzku z art. 40 ust. 1 ustawy o samozedzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U.22016 t., poz.446 z p62n. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastepuje:

sr
1. Konsultacje spoleczne z mieszkancami Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny pzeprowadza sie

w sprawach pzewidzlanych pzepisami prawa oraz w sprawach wa2nych dla Gminy.
2. Konsultacje z mieszkancami Gminy mogq byo pzeprowadzone w szczeg6lnosci w sprawach

dotyczEcych :

1) twozenia, lqczenia i znoszenia jednostek podzialu terytorialnego oraz zmiany ich granic;
2) twozenia, laczenia i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz zmiany ich granic.

s2
1. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania do Burmistza Gminy i Miasta o zatzqdzenie

przeprowadzenia konsultacji spolecznych w gminie CzeMionka-Leszczyny sq:
1) Rada Miejska;
2) Rada Dzielnicy, Zebranie Mieszkanc6w lub Zebrenie Wiejskie;
3) Mieszkaf cy gminy w liczbie co najmnie.i '100 os6b.

2. Burmistz Gminy i Miasta moze zatzqdzi' konsultacje z wlasnej inicjatywy.

s3
W konsultacjach mogq uczestniczy6:
1) wszyscy mieszkarlcy Gminy CzeMionka-Leszczyny, je2eli sprawa dotyczy calej Gminyi
2) mieszkancy okresloneJ czesci Gminy (dzielnicy, solectwa), w wypadkach prawem

okreslonych.

s4
1. Burmistz Gminy i Miaste Czerwionka-Leszczyny podejmuje decyzje o pzeprowadzeniu

konsultacji w drodze zaeadzenia w kt6rym okresla:
1) cel i pzedmiot konsultacji;
2) czlonk6w zespolu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji, zwanego dalej

Zespolem;
3) terminy rczpoczecia i zakorlczenia konsultacji;
4) miejsce pzeprowadzenia konsultacji;
5) zasieg terytorialny oraz podmioty uczestniczqce w konsultacji;
6) formy pzeprowadzenia konsultacji;
7) termin i forme pzekazania informacji o wynikach konsultacji mieszkaicom Gminy.

2. Burmistz podaje do publicznej wiadomosci ogloszenie o przeprowadzeniu konsultacji
co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie
internetowej Gminy oraz poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogloszei w Uzqdzie
oraz w jednostkach pomocniczych, chyba Ze odrebne przepisy stanowia inaczej, w6wczas
ogloszenie nastepuje na ich podstawie.

3. Burmisttz Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny sprawuje nadzor nad przebiegiem
konsultacji oraz jest uprawniony:



1\ zazqdania od Zespolu udzielenia informacji i wyjainien lub pzedlo2enia stosownych
dokument6w dotyczqcych przebiegu konsultacji;

2) za2edania dokonania ptzez Zesp'l okreslonych czynnosci zwiqzanych z przebiegiem
konsultacji, w tym naprawienia stwierdzonych uchybien.

s5
1. Zesp6l zostaje powolany pzez Burmistza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.
2. Zespd wybiera sposr6d swoich czlonk6w Pzewodniczqcego, kt6ry organizuje i kieruje

pracami Zespolu.
3. Do zadai Zespolu przeprowadzajqcego konsultacje spoleczne nalezy:

1) udzielanie zainteresowanym niezbednych informacji i Wasnierl;
2) weryfikacja os6b uprawnionych do udzialu w konsultacjach;
3) podsumowaniewynik6wkonsultacji;
4) spoeqdzenie koncowego pisemnego sprawozdania z pzeprowadzonych konsultacji

s6
1 . Konsultacje mogq zostad pzeprowadzone w formie:

1) otwartych spotkan z mieszkaricami we wszystkich lub wybranych dzielnicach
isolectwach;

2) wylozenia w siedzibie Uzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz siedzibach
organ6w jednostek pomocniczych, kt6rych dotycze konsultacje, dokumentacji sprawy
poddanej konsultacjom ;

3) informacji w prasie lokalnej wraz ze wskazaniem mozliwosci skladania opinii;
4) badan ankietowych opinii mieszkahc6w.

2. Konsultacje spoleczne mogq polega6 na:
1) wyrazaniu opinii w sprawie bgdqcej pzedmiotem konsultacji;
2) udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania;
3) wyborze jednego z zapropono\iranych rozwiezan.

3. Burmistrz Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny dokonuje wyboru formy konsultacji
spolecznych w zaleznosci od potzeb i zaistnialych okolicznosci.

s7
1 . Konsultacje uwa2a siQ za wazne bez wzgledu na liczbg uczestniczqcych w nich os6b.
2. Wyniki konsultacji majE wylEcznie charakter opiniodawczy inie sa wiEzece dla organ6w

Gminy chyba, ze odrebne pzepisy stanowiq inaczej.
3. Zesp6l pzedstawia Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny i Radzie Miejskiej

w CzeMionce-Leszczynach sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji, niezwlocznie
po ich zakohczeniu.

4. Burmistz Gminy i Miasta podaje do publicznej wiadomoSci wyniki konsultacji spolecznych
w terminie do 14 dni od dnia zakonczenia konsultacji w Biuletynie lnformacji Publicznej,
na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogloszei Uzedu oraz w jednostkach pomocniczych

5. Z dniem ogloszenia sprawozdania Zesp6l ulega rozwiazaniu.

s8
W pzypadku, gdy obowiEzek pzeprowadzania konsultacji wynika z odrebnych pzepis6w prawa,

niniejsze uchwale stosuje sie w takim zakresie, w jakim zasady i tryb konsultacji nie zostaly
odrQbnie uregulowane w tych pzepisach.

se
Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s10
Uchwala wchodzi w zycie po up.tywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.
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