Zarządzenie Nr QQ. D....AHO 2949
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia UAOQŻOWM/w
w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

podmiotami wymienionymi
o wolontariacie w sprawie

i
i

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego |ub całkowitego zwalniania od opłat,
jak również trybu ich pobierania.
podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity › Dz U 2019 roku poz. 506) oraz w związku z 5 6 uchwały Nr LIV/9580010
Na

Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą
działalności

podmiotami wymienionymi
publicznego lub organizacjami pozarządowymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pozytku publicznego
o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
pożytku

i

i

zarządzam:
5

1

Poddac konsultacji z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego o wolontariacie projekt uchwaly w sprawie szczegółowych warunków
i

i

przyznawania

odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych uslug opiekuńczych dla osob z zaburzeniami psychicznymioraz szczegółowych warunków
i

i

częściowego lub całkowttego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

52
Forma konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwaly

ponoszenia

odpłatności za
pobyt
na stronie internetowej miasta Będzina.

w

ośrodkach

sprawie ustalenia szczegółowych zasad
mieszkaniach chronionych
wsparcia
w

i

53
Termin konsultacji ustalam od dnia 9.3.QŚ

”i roku do dnia

i„b.09..'.5. roku.
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Komórką odeWiedziaIną za
Działalności Gospodarczej.

przeprowadzenie

konsultacji

ustalić

Wydzial

Polityki

Społecznej

i

Wykonanie
zarządzenia
i Działalności
Gospodarczej.

powierzyć
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Zastępcy

Naczelnika

Wydziału

Polityki

Spolecznej
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Spalania Klaudii Malicka
Soflwdxill Mala Wyderka _ Pieilzyk
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