
          
Zarządzenie Nr 0050.53.2014 

     Burmistrza Miasta Pszów 
z dnia 19 maja 2014r. 

 
 

 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami               

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały  dotyczącej opłat za  
świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Pszów. 

 
 Na podstawie art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.),  § 3 i 4 uchwały Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia            
22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmienionej uchwałą Nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w 
Pszowie z dnia 10 listopada 2010r.  
 
     Zarządzam, co następuje: 
       

§ 1 
 

1. Konsultacji podlega projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pszowie w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Pszów. 
 

2. Do konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 
2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 
 

3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyrażenia pisemnej opinii.  
 

4. Niniejsze zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Pszów 
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pszów.   
 

5. Opinię, o której mowa w ust. 3 należy przedłożyć w terminie 10 dni od daty zamieszczenia 
zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pszów. 
 
 § 2 
 
Do udzielenia wyjaśnień oraz przyjmowania uwag i opinii w sprawie przedmiotu konsultacji właściwy 
jest Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie.  

 
 §3 
 
Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
jej zakończenia. 
 
 §4 
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie.  
 
 §5 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
    Burmistrz Miasta 
     / - / 
    Marek Hawel 

 


