
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.287.2017
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie: ,,zmiany Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pyskowicach", ,,zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie 

usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków 
celowych" i ,,zmiany uchwały w sprawie określenia 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania"

Na podstawie art 30 ust. 1 i w związku z art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz uchwały nr LI/380/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 
29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania  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 tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie: ,,zmiany Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pyskowicach", ,,zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, 
pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych" 
i ,,zmiany uchwały w sprawie określenia 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 z opłat, 
jak również trybu ich pobierania"

2. Wyznaczam dzień 21.11.2017 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 27.11.2017 r. jako dzień ich 
zakończenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik
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