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Zarzqdzenie Nr 73118

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 26 lutego 2018 roku

dotyczqce przeprowadze n ia kons u ltacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenaa czasu bezplatnego nauczania,
wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddzialach przedszkolnych
w publicznych szkolach podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym
jest Gmina i Miasto Czenrionka-Leszczyny oraz okre6lenia wysokoSci oplat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczni6w objqtych wychowaniem
przedszkolnym do korlca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym
kofczq 6 lat

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z p62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U'
22016r., poz. 1817 zp62n. zm.), w awiqzku z $ 3 i4 Uchwaly nr 1X138/15 z dnia
26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia

szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku publicznego

i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust' 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Slqskiego z 2015r. poz. 3888)

1.

zarzqdzam co nastq puje :

s1

Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ustalenia czasu bezplatnego
nauczania, wychowania i opieki w pzedszkolach publicznych i oddzialach
przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych, dla kt6rych
organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oaz
okreSlenia wysokoSci oplat za korzystanie z wychowania pzedszkolnego
uczni6w objqtych wychowaniem przedszkolnym do koica roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w kt6rym koficzq 6 lat.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 5 marca 2018r. do 1'1 marca
2018r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2OO3 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22016r., poz. 1817 zp62n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mohna zglaszaei

1 ) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje

2.

3.

4.

data wplywu do Urzqdu Gminy i Miasta),
2) poczta elektroniczna na adres e-mail

leszczvnv.com.pl
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 431 17 60,

ed@czerwionka-



W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie,
konsultacje mogq miei formq bezpo6redniego, otwartego spotkania
dotyczqcego pzedmiotowej tematyki.
Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialny
jest Wydzial Edukacji Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Niepzedstawienie Wzez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1 ust. 1.

s3
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmistrz zalqcza wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Wykona n ie Zazqdzenia powierzam Naczel n ikowi Wydzialu Ed u kacji.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

5.

6.

1.

2.

1.

2.
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projekt

Uchwala Nr ..........,,,...
Rady Mieiskiej w Czenrtlionce-Leszczynach

z dnia,...................

w sprawie: ustalenia czasu bezplatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach
publicznych ioddzialach pzedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych, dla kt6rych
organem prowadzQcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszcryny oraz okreslenia wysokoSci
oplal za korzystanie z wychowania pzedszkolnego uczni6w objetych wychowaniem
przedszkolnym do kofca roku szkolnego w roku kalendazowym, w kt6rym kohcze 6 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 'l ustawy z dnia I marca 1990 r.
o samozEdzie gminnym (Dz. U. z 2017 t. poz. 1875 z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 5
wzwiEzkuzart.29 ust.1 pktl ustawy zdnia 14 grudnia20116r. Prawo oswiatowe (Dz. U. zZO17r.
poz. 59 z p62n. zm.) oaz art. 52 ust.1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 pazdzietnika 2017 t.
o finansowaniu zadai oswiatowycn (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),

Rada Miejska w Oenrrionce-Leszcrynach
uchwala, co nastqpule:

s1.

1. Przedszkola ioddzialy pzedszkolne w szkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zapewniajq bezplatne nauczanie, wychowanie i opieke

w czasie 5,5 godziny dziennie.

2. W czasie pzekraczajqcym wymiar bezplatnych zajq6, o kt6rym mowa w ust.1 wysokosc

oplaty za korzystanie z wychowania pzedszkolnego uczni6w objetych wychowaniem

pzedszkolnym do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym kohczq 6 lat

wynosi 1,00 zl. za ka2da godzine z g|.

s2.

Traci moc Uchwala Nr XXX348/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia

20'16 r. w sprawie oplat za kozystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5,

w przedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym iest Gmina i Miasto CzeMionka-Leszczyny.

s4.

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzQdowym

Slqskiego.

s5.

Uchwala

&


