
OGŁOSZENIE NR RO.0050.098.2017
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"

1. PRZEDMIOT KONSULTACJI:

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. TERMIN KONSULTACJI:

Od dnia 21 listopada 2017 r. do dnia 27 listopada 2017 r.

3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH:

Działające na terenie Gminy Pyskowice organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające wpisaną w działalność 
statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

4. FORMA KONSULTACJI:

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez:

a) zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Pyskowice w zakładce ,,Organizacje 
pozarządowe''→,,Współpraca z organizacjami pozarządowymi''→,,Konsultacje z organizacjami 
pozarządowymi projektów aktów normatywnych''→,,Konsultacje w 2017 roku''.

b) wywieszenie ww. projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

5. UWAGI DO KONSULTOWANEGO PROJEKTU UCHWAŁY:

Uwagi dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji drogą 
elektroniczną na adres e-mailowy: sektetariat@ops.pyskowice.pl lub w formie pisemnej na adres: Ośrodek 
Pomocy Społecznej ul. Cicha 1, 44-120 Pyskowice przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu 
do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik

Id: 41E5E47C-7FF3-4267-B21F-56CF49482201. Podpisany

mailto:sektetariat@ops.pyskowice.pl



