
zarządzenie Nr 7/2019
Burmistrza sośnicowic

z dnia 23 stycznia 2019 roku

W sprawie: przeprowadżenia konsultacji z oĘanizacjami pozarządowymi i podmiotami Wymienionymi

W aft.3 ust.3 ustawy zd ia 24 lovietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznąo io Wo|ontariacie

proJektu uchwały w sp]awie Regulaminu dostarczania wody i odprcwadzania ścleków

obowIązującego na terenie Gminy Sośnicowlce

Na podstawie: ań. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U,
z 2077 poz.I875) ań. 5a ust. 1 ustawy z dnia z4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o Wolontariacie (tj. Dz, U. z 2018r. poz. 450) oraz W związku z § 5 Uchwały Nr nc(ly343l2010
z dnia 10.11.2010 roku Rady Miejskiej W sośnicowicach W sprawie szcząółowąo sposobu
konsultowania z Radą działalnoŚci pożytku publicznego lub organizacjami pozaządowymi i podmiotami
Wymienionymi W ań. 3 ust. 3 ustawy z.dnia ż4 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pożytku publicznąo
i o Wolontariacie (Dz. U. Wojew&ztwa sląski€o z 2o1o r. Nr 251, poz.3891) projektów aktów prawa
miejscowego W dziedzinach dotyczących działalnoŚci statutowej tych organizacji,
zarządzam co następuje :

§1

W celu poznania opinii organizacji pozaządowych i podmiotów Wymienionych W aft. 3 ust, 3 usta\^/y

z dnia ż4 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pożytku publicznąo i o Wolontariacie (t. j. Dz. U, z 20t8r.

poz.450) działających na terenie Miasta iGminy Sośnicowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji

W pżedmiocie projeKu uchwały dotyczącej prżyjęcia uchwały W sprawie Regulaminu dostafcżania

wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na ter€nie Gminy Sośnicowice,

§2

1. Informada o podjętych konsultacjach, wraz z projektem uchwały doty(zącej Regulaminu

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy

SoŚnicowice zostanie opublikowana na stronie intemetowej Użędu MiejskiĘo w Sośnicowicach

W Biulewnie Informacji Publicznej W Zakładce "Konsultacie sDołeczne" W dniu 23 swcznia 2019

roku.

z.Termin Wyrażenia opinii pźez organizacje pozaządowe i podmioty wymienione W aft.3 ust 3 ustawy

z dnia ż4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczn€o i o wolontariacie. wynosi 7 dni od dnia

zamieszczenia informacji o konsultacjach dotyczących projeKu uchwały W sprawie Regulaminu

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na Ęrenie Gminy

Sośnicowice poddanej konsultadom na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w SoŚnicowicach

W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne" do dnia 29 stycznia 2019 r.
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3. lnformacja, Wraz Z pdaniem adresu strony internetowej, na której opublikowano poeft uchwałY,
o którym mowa W ust. l, zostanie zamieszcżona również w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w SoŚnicowicach.
4, Projekt uchwały, o którym mowa W ust. 1. stanowi załącznik do niniejsząo zarządzenia.
5. Za przeprowadzenie konsultacji W prżedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest Referat
organizacyjny i spraw obywatelskich Uźędu Miejskiąo W sośnicowicach, ul, Rynek 19,

tel, 32 238-71-92 wewn. 307.

6. Konsultacje mogą mieć formę:
a) w przypadku zgbszenia wniosku pzez minimum 3 organizacje pozaźądowe i podmioĘ wymienione
W art. 3 ust, 3 ustawy z dnb 24 kwietnia 2003 r, o działalności połku publicznego i o Wolontariacie,
konsultaQe mogą przybrać formę ĘzpoŚredniąo otwańego spotkania,
b) wyrażenia pisemnej opinii, którą naleĘ złoĄć zgodnie z terminem określonym w ust.2
W sekretariacie Uźędu Miejskiego W SoŚnicowicach.
7. Nie przedstawienie przez organizacje opinii W terminie okreŚlonym W ust. 2 oznacza akceptację
pźedstawionąo projektu uchwały, o Kórej mowa W ust. 1.

§3

1. sprawozdanie z prz eprowadzonych konsultacji zostanie prżedstawione Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o którym mowa W ust. 1 Burmistrz załączy własne stanowisko odnoŚnie
uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej Urzędu MiejskiĘo w Sośnicowicach.

§4

Wykona nie zaźądzenia powierzam sekretarżowi Gminy,
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