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zarządzenie Nr 36/ 2019
Burmistrza sośnicowic

z dnia 8 kwietnia 2019 roku

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami Wymienionymi
W art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pożytku publicznego i o Wolontariacie
projektu uchwały W sprawle W sprawie za§ad udzielania i trybu PostęPowania w sprawie
udzielania oraz sposobu rozliczania dotacjl celowych na dofinansowanie kosztów
z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwanaem wyrobów budowlanych
zawieĘących azbest z budynków mieszkatnycĘ gospodarczych oraz garażowych na
terenie Gminy Sośnicowice, realizowanych płzez osoby fi4ę,ne i Wspólnoty
Mieszkaniowe

Na podstawie: ań. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2o19.506
t.j, ) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

io Wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z póŹn.zm.) oraz w związku z § 5 Uchwały
nr }()c(llV343l2010 z dnia 10,11.2010 roku Rady Miejskiej w Sośnicowicach W sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z Radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami Wymienionymi W art. 3 ust. 3 ustawy z, dnia z4 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pożytku
publicznąo i o Wolontariacie (Dz. U. Wojewodztwa Śląskiąo z 2o1o (. 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 art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 45o z pźn.zm) działających na terenie Miasta i Gminy SoŚnicowice, ogłaszam przeprowadzenie
konsultacji W pżedmiocie projektu uchwaĘ dotyczącej przyjęcia uchwały w sprawie udzielania
oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie ko§ztóW z zakresu ochrony
środowiska, związanych z u§uwaniem WyrobóW budowlanych zawierających azbest
z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie Gminy
SoŚnicowice, leallzowanych przez o§oby fizycżne i Wspólnoty ltlieszkaniowe
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1. Informacja o podjętych konsultacjach, Wraz z pfojektem uchwalry dotyczącej sposobu rozliczania
dotacji c€lowych na dofinansowanae kosztów z zakre§u ochrony środowiska, związanych
z usuwaniem wyrobów budowlanych zawlerających azbest z budynków mieszkalnych,
gospodarczych oraz garażowych na terenie Gminy Sośnicowice, realizowanych przez
osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Sośnicowicach W Biulewnie Informacii Publicznei W zakładce "Konsultacje sDołeczne" W
dniu 08 kwietnla 2019 ]oku.

2.Termin Wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty Wymienione W art.3 ust 3 ustawy
z dnia ż4 kwietnia 2003 r. o działalności poźytku publicznego i o wolontariacie, wynosi 7 dni od dnia
zamiesz(zenia informacji o konsultacjach dotyczących projektu uchwaĘ w sprawie udzaelania olaz
śposobu rozliczania dota§i celowych na dofinansowanie kosztów z zakresu ochrony
środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest
z budynków mieszkalnych, gospodarcrych oraz garażowych na terenie Gminy
Sośnicowice, realizowanych przez osoby fizyczne i WspólnoĘ Mieszkaniowe



poddanej konsultacjom na stronie internetowej Urzędu Miejskiego W soŚnicowicach

W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne" do dnia 15 l,rwietnia 2o19 r.
3. ]nformacja, wraz z podaniem adresu strony internetowej, na której opublikowano projekt uchwały,
o którym mowa W ust, l, zostanie zamieszczona również w formie obwieszczenia na tabliry ogłoszeń
w siedzibie Uzędu Miejskiego w Sośnicowicach.
4. Projekt uchwały, o którym mowa W ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia,
5. Za pźeprowadzenie konsultacji W przedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest Referat
organizacyjny i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 19,
tel, 32 238-77-92 WeWn. 307.

6. Konsultacje mogą mieć formę:
a) w przypadku zgłoszenia wniosku przez minimum 3 organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
W aft. 3 ust, 3 ustawy z dnia ż4 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
konsuftaqe mogą pzybraĆ formę bezpoŚredniego otwartego spotkania,
b) wyrażenia pisemnej opinii/ którą należy złożyć zgodnie z terminem
W sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.
7. Nie pzedstawienie przez organizacje opinii W terminie określonym W ust,
przedstawionego projektu uchwały, o której mowa w ust. 1,

określonym w ust.2

2 oznacza akcepiację

§3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o Kórym mowa W ust, 1 Burmistź załączy Własne stanowlsko odnośnie
uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w SoŚnicowicach.

§4

Wykona nie żarządzenia powierzam Sekretazowi Gminy,

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
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BURMISTRZ
sośNlcfrwlc

Sośnicowice, dnia 08 kwietnia 2019 r,

INFORMACJA

Burmistrua sośnicowic

Burmistrz SoŚnicowic informuje, że W dniu o8.o4.2o19 r., W celu poznania opinii, rozpoczynają się
konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami Wymienionymi Wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego io Wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz,45o,
z późn, zm.), działających na terenie Gminy sośnicowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji
w przedmiocie projektu uchwaĘ Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie w sprawie zasad
udzielania i trybu postępowania W sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotaqi
celowych na dofinansowanie kosztów z zakresu ochrony środowiska, związanych
z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych,
gospodarczych oraz garażowych na t€renie Gminy sośnicowice, r€alizowanych przez
osoby firyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe

zarządzenie Burmistźa nr 3612019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku oraz projekt VW. uchwały są
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach W Biulewnie Informacji
Publicznei w zakładce "Konsultacje społeczne" pod adresem: http://sosnicowice.i-
gmina.pllkonsultacje-spoleczne.

W terminie od 08.04.2019 r.. organizacje pozarządowe mogą wyrażać opinie W formie pisemnej lub
na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwańego spotkania
dot. pżedmiotowej tematyki,
opinie W formie pisemnej można składać W Sekretariacie Uźędu Miejskiego, ul. Rynek nr 19 do dnia
15.o4.2019 r.

Za przeprowadzenie konsultacji W przedmiocie w/w. uchwały odpowiedzialny jest Referat
Organizaq/jny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 19,
tel. 32 238-71 -92 wewn. 307.

Nieprzedstawienie pźeż organizacje opinii We Wskazanym terminie oznacza akceptację do realizacji
pźedstawionego projektu uchwały Rady Miejskiej W sprawie W sprawie zasad udzielania i trybu
postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozlięania dotacji celowych na
dofinansowanie kosłów z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem
wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych
oraz garażowych na terenie Gminy Sośnicowice, realizowanych przez osoby fizyczne
i Wspólnoty Mieszkaniowe,

Informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego W sośnicowicach oraz
zostanie przedstawione sprawozdanie Radzie Miejskiej.




