
ZARZĄDZENIE Nr S.0050.0183.2020
BURMISTRZA RADLINA
z dnia 10 listopada 2020 r.

w  sprawie  ogłoszenia  konsultacji  społecznych  dotyczących  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany
uchwały  w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze
i specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr
S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności
pożytku  publicznego  lub  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 projektów aktów
prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności  statutowej  organizacji  (Dz.  Urz.  Woj.  Śląs.
z 2015 r. poz. 3067)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały
w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne
usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu
Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”.

§ 3. Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 listopada 2020 r., a termin zakończenia na dzień 19
listopada 2020 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


