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z dnia 21 maja 2019 roku

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z oĘanizacjami pozarądowymi i podmiotami Wymienionymi

W art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa|noŚci pożytku publicznego i o Wolontariacie
p]ojelGu udlwały w sp]awie w sprawi€: uóylenia uchwały nr vI/55/2019 r. Rady
Maejskej w Sośnicowicach w sprawie p]anu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych W §zkołach i pźedszkolach dla których organem
prowadącym jest Gmina Sośnicowice, uśtalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat pobieranych prz€z §zkołY wYż§ze i zakłady kształcenia naucz]rcieli oraz specjalności
i formy ksztak€nia, na które dofinangowanae je§t pizyznane na rok 2ol9

Na podstawie: ań. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506
t.j. ) art, 5a ust, 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności poźytku publicznąo
ioWolontariacie(tj,Dz.U.zzotBr,poz.450zpóżn,zm,)orazwzwiązkuz§5Uchwały
nr )oc(t/343i2010 z dnia 10.11.2010 roku Rady Miejskiej W SoŚnicowicach W sprawie szcząołowego
sposobu konsultowania z RaĘ działalnoŚci pożytku publicznego lub organizacjami pozażądowymi
i podmiotami Wymienionymi W ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia żą kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pożytku
publicznego i o Wolontariacie (Dz, U. Wojewodztwa Śląskiąo z żo1o r. Nr 251, poz.389l) projektów
aktów prawa miejscowego W dziedzinach dotyczących działalno&i statutowej tych or9aniza6i,
zarządzam co następuje :

§1

W celu poznania opinii organizacji pozaźądowych i podmiotów Wymienionych W ań. 3 ust. 3 ustawy
z dnia z4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczn€o i o Wolontariacie (tj. Dz. U. 2 2018r.
poz, 45O z późn,zm) działających na teren-€ Miasta i Gminy Sośnicowice, ogłaszam pzeprowadzenie
konsultaQi W pżedmiocie projeKu uchwały dotyczącej przyjęcia uchwaĘ w sprawie: uchylenia
uchwałry nr vl/55/2o19 r. Rady Mi€jskiei w Sośnicowicach w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych W szkołach
i pzedszkolach dla których oĘanem prowadzącym iest Gmina Sośnicowice, uśtalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranycfi 9]żę żkoł! tvyrsze i zakłady
ks2?tałcenia nauczycieli oraz specjalno,ści i formy ksztakenia, na khóre dofinansowanie
i€śt przrznane na rok 2019

§2

1. Informacja o podjętych konsultacjach, Wraz z projektem uchwały dotyczącej uchylenia uchwały
nr vu55/2o19 r. Rady Miejskiej w Sośnicowicach W sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodow€go nauczycieli zatrudnionych w szkołach i prżedszkolech dla
kkirych organem prowadąGym jest Gmina Sośnicowice, ustaIenia maksymalnei kwoĘ
dofinansowania oPłat pobieranych przę ękoły wyższe i zakłady ksżakenia nauczycieli
oraz speqialności i formy ksztakenia, na którc dofinansowanie jeś przyznane na rok
2019, zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w SoŚnicowicach
W Biuletynie hformacji Publicznei W zakładce "Konsultacie społecune" W dniu 21.o5,2ol9 roku,

z.Termin wyrażenia opinii przez oĘanizacje pozarządowe i @mioty Wymienione W art.3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie. Wynosi 7 dni od dnia
zamieszczenia informacji o konsultacjach dotyczących projektu uchwały W sprawie! uchylenia
uchwały nr vl/55/2ol9 r. Rady Miejskiej w Sośnicowicach w §prawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach
i przedszkolach dla lGórych oĘanem prcwadzącym je§t Gmina Sośnicowice, ustalenia



maksymalnei kwoty dofinansowania opłat pobieranych prrez szkoły wyższe i zakłady
ksaaicenia ńauczyiieli oraz specjalności i formy ksztak€nia, na khóre dofinansowanie
i€st przyźnane na rok 2019 poddanej konsultacjom na stronie internetowej Uęędu Miejskiego W

Sośnicowicach W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne" do dnia
27.o5.2019 r.

3. Informacja, Wraz z podaniem adresu strony internetowej, na Kórej opublikowano projeK uchwały,
o którym mowa W ust. l, zostanie zamieszczona róWnież W formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Uźędu Miejskiego W soŚnicowicach,
4. Projekt uówały, o którym mowa W ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

5. Za prżeprowadzenie konsultacji W przedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest Referat organizacyjny
i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 19,
tel, 32 238-71-92 wewn, 307.

6. Konsultacje mogą mieć formę:
a) w przypadku zgłoszenia wniosku pzez minimum 3 organizacje pozarządowe i podmioty Wymienione
W art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie,
konsultacje mogą prrybrać formę bezpośredniąo otwartego spotkania,
b) Wyrażenia pisemnej opinii, którą nalety złożyć zgodnie z terminem okreŚlonym w ust.2
W sekretariacie Urzędu Miejskiego W sośnicowicach.
7. Nie pźedstawienie prżez oĘanizacje opinii W terminie określonym W Ust. 2 oznacza akceptację
przedstawionąo projektu uchwały, o której mowa W ust. 1.

§3

1. sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Zostanie pzedstawione Radzie Miejskiej.
2, Do sprawozdania, o którym mowa W ust, 1 Burmistrz załączy Własne stanowisko odnoŚnie
uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Uźędu Miejski€o W SoŚnicowicach.

§4

Wykonanie zarządzenia powierżam sekretarzowi Gminy.

§5

zarządzenie Wchodzi W łcie z dniem wydania.

Q,


