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7arżądzenie Nr 6/2019
Burmistrra sośnicowic

z dnia 23 stycznia 2019 roku

W sprawie: pzeprowadzenia konsultacji z oĘanizacjami pozaządowymi i podmiotami Wymienionymi

W ań, 3 ust. 3 ustawy zd a24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pożytku publianego io wolontariacie
proJektu uchwaĘ w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych Jednorodzannych od 2019 r, w ramach
.P]ogramu ograniczania Niskiei Emasji dla Gm|ny so.śnicowice na lata 2ot8,2o22"

Na podstawie: art. 30 ust. 1, ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samoźądzie gminnym (t, j. Dz, U,
z 2or7 pLI875) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalnoki pożytku publi(znąo
i o Wolontariacie (tj. Dz. U. z 20L8r. 9oz.450) oraz W związku z § 5 Uchwały Nr x§lll/343/2010
z dnia 10.11.2010 roku Rady Miejskiej w sośnicowicach W sprawie szczegołowąo sposobu
konsultowania z Radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozaaądowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z,dnia ż4 kwietnia 2003 r, o działalnoŚci pożytku publicznego
i o Wolontariacie (Dz. U. Województwa Śląskiego z 2oI0 r. Nr 251, poz.3891) projektów aktów prawa
miejscow€o W dziedzinach dotyczących działalnoŚci statutowej tych organizacji,
zaaądzam co następuje :

§1

W celu poznania opinii organizacji pozaządowych i podmiotÓW Wymienionych W ań. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznąo i o wolontariacie (t. j. Dz, U. z 2018r.
poz,450) działających na terenie Miasta i Gminy SoŚnicowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji
W pźedmiocie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia uchwały W sprawie okrerśIenia zasad
udzielania dota$i celowej na moderniza§ę źódeł ciepła w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych od 2O19 r. w ramach ,,Programu Ograniczania Niskiei Emisji dla Gminy
Sośnicowice na lata 2018-2022"

§2

1, Informacja o podjętych konsultacjach, wraz z projektem uchwaly dotyczącej okreś]enia zasad
udzielania dotacji c.elowej na modernizację źńdeł ciepła w budynkach mieszkalnych
jednolodzinnych od 2019 r. w ramach .Programu ogranlczania Niskiej Emisji dla Gminy
sośnicowic€ na lata 2018-2022" zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejski€o
w Sośnicowicach W Biuletvnie Informacii Publicznej W zakładce "Konsuhacie społeczne" w dniu 23
stvcznia 2ol9 roku,

2.Termin Wyrażenia opinii przez oĘanizacje pozażądowe i podmioty Wymienione W art.3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno:ści pożytku pubticzn€o i o Wolontańacią Wynosi 7 dni od dnia
zamiesz(zenia informacji o konsultacjach dotyczących projektu uchwał w sprawie okleśl€nia zasad
udzielania dotacji celowej na modemizacrę źńdeł ciepla w budynkach miesakalnych
iednorodzinnych od 2019 r. w ramach ,,Programu og]aniczania Niskiej Emisji dla GminY
Sośnicowice na lata 2018-20'22' poddanej konsultacjom na stronie internetowej Użędu
Miejskiego w Sośnicowicach W Biuletynie Informacji Publicznej W zakładce "KonsulĘcje społeczne" do
dnia 29 stycznia 2019 r.





3. Informacja, wraz z podaniem adresu strony internetowej, na ktoĘ opublikowano projekt uchwaĘ,
o którym mowa w ust. l, zostanh zamieszczona ńwnież w formie obwieszczenia na tablicy Ęłoszeń
w siedzibie Uzędu Miejskiego w Sośnicowicach.
4, ProjeK uchwaĘ o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejsz€o żarządzenia.
5. Za pzeprowadzenie konsultacji w pzedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest Referat
organizacyjny i spraw obywatelskich Uzędu Miejskiego W sośnicowicach, ul. Rynek 19,
tel, 32 238-7L-92 wewn. 307.

6, Konsultacje mogą mieć formę:
a) W przypadku zgłoszenia Wniosku pżez minimum 3 organizacje pozaźądowe i podmioty Wymienione
W art. 3 ust, 3 usĘWy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie,
konsultacje mogą przybrać formę bezpoŚredniego otwaftego spotkania,
b) wyrażenia pisemnej opinii, ktorą nale\ żoĘĆ zgodnie z terminem okreŚlonym w ust.2
W sekretariacie Użędu Miejski€o W sośnicowicach.
7. Nie pżedstawienie pźez organizacje opinii W terminie okeŚlonym W ust. 2 oznacza akceptację
przedstawion€o projektu uchwały, o k6Ę mowa w ust. 1.

§3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Zostanie przedstawione Radzie Miejskiej,
2. Do sprawozdania. o którym mowa W ust, 1 Burmistź zaĘczy własne stanowisko odnośnie
uzyskanych opinii iopublikujeje na stronie internetowej Uźędu Miąskiego W sośnicowicach.

§4

Wykona nie zaźądzenia powierzam Seketarzowi Gminy.

zarządzenie wchodzi w łcie z dniem
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