
Jastrzębie-Zdrój, 1 października 2021 
 

Protokół z konsultacji 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Zasad przeprowadzania w mieście Jastrzębie-Zdrój 
naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów 
pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej, maksymalnej wysokości 
miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji dla mieszkań 

budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat”  
 

Przedmiot konsultacji: Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.  z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 
LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, a także Zarządzenia Nr Or-IV.0050.175.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia  
2 kwietnia 2020 r. poddano konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie: w sprawie 
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości 
dochodów gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych. 

Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach: Podmiotami uprawnionymi do 
uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące 
działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój. 

1. Termin konsultacji:  Konsultacje przeprowadzono w terminie: od.22.09.2021 r. do 28.09.2021 r. 

2. Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 
3. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji: Naczelnik 

Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.  
 

4. Uwagi do w/w projektu uchwały: należało zgłosić w formie pisemnej, w skrzynce podawczej 
umieszczonej przed wejściem do budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. 

 
5. W wyznaczonym terminie, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
prowadzące działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój nie zgłosiły żadnych uwag 
do w/w projektu uchwały. 

 
Protokół sporządzono w dniu: 1.10.2021 R. 
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