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zarządzenie Nr 38/2019
Burmistrza sośnicowic

z dnia 8 kwietnia 2019 roku

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami Wymienionymi
W ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pożytku publicznego i o Wolontariacie
projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycie]i zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym
iest Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobie]anych
przez szkoĘ wyższe l zakłady kształcenia naucrycieli oraz speqalności l formy
kształcenia, na które dofinansowanie je§t przyźnane na rok 2019

Na podstawie: ań, 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoźądzie gminnym (Dz.U.2019.506
tj. ) ań, 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
ioWolontariacie(tj,Dz.U.zzo|gr.poz.450zpóźn.zm.)orazwzwiązkuz§5Uchwaly
nr )CCXlll/343l2010 z dnia 10,11.2010 roku Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z Radą działalności poą/tku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami Wymienionymi W ań. 3 ust. 3 ustawy z. dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o Wolontariacie (Dz, U. Województwa Sląskiego z żOLo r. Nr 25l, poz.3891) projektóW
aktów prawa miejscowego W dziedzinach doĘczących działalności statutowej tych organizacji,
zarządzam co następuje :

§1

W celu poznania opinii organizacji pozaządowych ipodmiotóW Wymienionych W art.3 ust.3 ustawy
z dnia ż4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznąo i o Wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r,
poz. 45O z póżn.zm) działających na terenie Miasta i Gminy Sośnicowice, ogłaszam pzeprowadzenie
konsultacji W pżedmiocie projektu uchwaĘ dotyczącej przyjęcia uchwałry w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych W szkołach
l przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnlcowice, ustalenia
maksymalnej kwoĘ dofinansowania opłat pobae]anych przeiz szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz specJalności iformy kształcenia, na które dofinansowanie
jest prżFnane na rok 2019

§2

1. Informacja o podjętych konsultacjach, wraz z projektem uchwały dotyczącej planu
dofinansowania form doskonalenla zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
l przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmlna Sośnicowice, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoŁy wyźsze i zakłady
k§ztakenia nauczycieli oraz specjalności a formy ksztakenia, na które dofinansowanie
jest przyznane na rok 2019

zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego W Sośnicowicach w Biulewnie
Informacii Publicznei W zakładce "Konsultacie sDołeczne" W dniu 08 kwietnia 2019 roku.

2.Termin Wyrażenia opinii przez organizacje pozaaądowe i podmioty Wymienione W art.3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pożytku publicznego i o Wolontariacie, Wynosa 7 dni od dnia
zamieszczenia informaqi o konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie planu
doftnansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnjonych W szkołach
i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmlna sośnicowice, ustalenia
maksymalnej kwoty doftnansowania opłat pobieranych płzez szkoły wyższe i zaklady



kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie
jest przyznane na rok 2019 poddanej konsultacjom na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
W SoŚnicowicach W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne" do dnia 15
kwietnia 2019 r,
3, Informacja, Wraz z podaniem adresu strony internetowej, na której opublikowano projekt uchwały,
o którym mowa w ust. l, zostanie zamieszczona również w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
W siedzibie Urzędu Miejskiego W Sośnicowicach.
4. Projekt uchwaĘ, o którym mowa W ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

5. Za przeprowadzenie konsultaQi W pźedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest Referat organizacyjny
i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego W Sośnicowicach, Ul. Rynek 79,
|el, 32 238-7I-92 WeWn. 307,

6, Konsultacje mogą mieć formę:
a) W przypadku zgłoszenia Wniosku przez minimum 3 organizacje pozarządowe i podmioty Wymienione
W ań. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie,
konsultacje mogą przybrać formę bezpośredniego otwartego spotkania,
b) wyrażenia pisemnej opinii, którą należy zlożyć zgodnie z term|nem określonym W ust.2
W sekretariacie Użędu Miejskiego w Sośnicowicach.
7. Nie przedstawienie przez organizacje opinii W terminie okreŚlonym W ust. 2 oznacza akceptację
pftedstawionego projektu uchwałry, o której mowa W ust. 1.

§3

1, Sprawozdanie Z przeprowadzonych konsultacji Zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz załączy własne stanowisko odnośnie
uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu lvliejskiego w SoŚnicowicach.

§4

Wykona nie zaŻądzenia powierzam sekretaźowi Gminy.

zarządzenie wchodzi w życie z
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Sośnicowice, dnia 08 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA

Burmistrza sośnicowic

Burmistż SoŚnicowic informuje, że W dniu o8.o4.2o19 r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się
konsultacje z organizaąami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi Wań. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie (i.j. Dz, U. z 2018r. poz.45o,
z póŻn. żm,), działających na terenie Gminy SoŚnicowice, ogłaszam pźeprowadzenie konsultacji
W przedmiocie projektu uchwaĘ Rady Miejskiej W sośnicowicach W sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i płzedszkolach dla
których organem prowadzącym je§t Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe izakłady kształcenia nauczycieli
oraz specjalnoŚ€i i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok
2019.

Zarządzenie Burmistrza nr 38/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku oraz projekt VW, uchwały są
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego W Sośnicowicach W Biulewnie Informacii
Publicznei w zakładce "Konsultacie społeczne" pod adresem: http://sosnicowice.i-
gmina.pykonsultaQe-spoleczne.

W terminie od 08.04.2019 r.. organizacje pozaaądowe mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub
na Wn|osek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwańego spotkania
dot. przedmiotowej tematyki.
Opinie w formie pisemnej moźna składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek nr 19 do dnla
15,04.2019 r.

Za przeprowadzenie konsultacji W pźedmiocie w/w. uchwaĘ odpowiedzialny jest Referat
organizaryjny i Spraw obywatelskich Urzędu Miejskiąo W sośnicowicach, ul. Rynek 19.
tel. 32 238-71 -92 wewn. 307.

Nieprzedstawienie plzez organizaąe opinii We Wskazanym terminie oznacza akceptację do reaIizaQi
przedstawionego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla
ktorych organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoĘ wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz specjalnoŚci iformy kształcenia, na które dofinansowanie iest przyznane na rok
2O19 i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach oraz pźedstawi
sprawozdanie Radzie Miejskiej.
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