
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie Uchwały Nr XI/154/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi  projektów  aktów  prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Mysłowice i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice w dziale poświęconym konsultacjom
społecznym, na portalu społecznościowym a także do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice –
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - pokój 325,  projekt uchwały  w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/170/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty:
1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
2. organizacje pozarządowe,
3. podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 10 listopada 2021 r. do dnia 24 listopada 2021 r.
Wersja elektroniczna dokumentu dostępna jest na stronie internetowej:
1)  www.bip.myslowice.pl w  zakładce  Urząd  Miasta/Konsultacje  społeczne/Konsultacje  społeczne
z organizacjami pozarządowymi;
2)  www.myslowice.pl w zakładce Dla mieszkańca/Decyduj o mieście/Organizacje pozarządowe/Kon-
sultacje z NGO.
Wersja papierowa dostępna jest do wglądu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Mysłowice, ul. Powstańców 1, pokój 325.
Uwagi,  opinie  oraz  wnioski  należy  kierować na adres:  Urząd Miasta  Mysłowice,  Wydział  Zdrowia
i  Spraw  Społecznych,  ul.  Powstańców  1,  41-400  Mysłowice  (decyduje  data  wpływu  do  Urzędu)
lub na adres poczty elektronicznej p.twardoch@um.myslowice.pl
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