
OGtOSZENIE

WOJT GMINY POFI w6jTA GMINY POPIEL6w
z dnia 23 stycznia 2014 roku

w sprawie konsultacji projektu Uchwaty Nr XXXIV/ 234 /2014 w sprawie maksymalnej wysokosci

wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasadjego ustalania

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2013 r. poz. 594 ,poz.645,poz.!318 ), w zwiqzku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.)

oraz uchwaty Nr XLIII/299/2010 Rady Gminy z dnia 23 wrzesnia 2010 roku w sprawie okreslenia

szczegotowego sposobu konsultowania z rada. dziatalnosci pozytku publicznego lub organizacjami

pozarzqdowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o

dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, projektow aktow prawa miejscowego w

dziedzinach dotyczqcych dziatalnosci statutowej tych organizacji. informuje., ze:

1. Celem konsultacji jest wyrazenie i poznanie opinii na temat projektu Uchwaty

Nr XXXIV/ 234 /2014 w sprawie maksymalnej wysokosci wynagrodzenia dziennego opiekuna

oraz zasad jego ustalania

2. Konsultacje przeprowadzone zostana, poprzez publikacjq projektu programu w Biuletynie

Informacji Publicznej Gminy Popielow, oraz wywieszenie na tablicy ogtoszeh Urze.du Gminy.

3. Warunkiem udziatu w konsultacjach jest pisemne zgtoszenie opinii i uwag za pomoca.

formularza, stanowiqcego zatqcznik do Zarzqdzenia Nr 0050. 476.2014 Wojta Gminy

Popielow z dnia 23.01.2014 r.

4. Wypetniony formularz dotyczqcy konsultacji mozna sktadac do

29 stycznia 2014 roku kancelarii Wojta Gminy ul.Opolska 13 lub na adres

e-mailowy: sekretarz@popielow-pl

5. Opinie i uwagi ztozone na innym formularzu lub po uptywie terminu zakoriczenia konsultacji,

nie b^dq uwzgle.dnione.

6. Po przeprowadzeniu analizy zgtoszonych opinii i uwag, z przeprowadzonych konsultacji

sporzqdzona zostanie informacja, ktora zostanie zamieszczona na stronie oraz

www.bip.popielow.pl

7. Wyniki konsultacji maja. charakter opiniotworczy i nie wiajJa. organow Gminy.

8. Konsultacje uznaje si$ za wazne bez wzgl^du na liczb^ podmiotow biorqcych w nich udziat.


