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Zarzqdzenie Nr 156/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 8 kwietnia 2019r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czeruvionce-Leszczynach w sprawie ustalenia tygodniowego obowiqzkowego
wymiaru godzin zajg6 nauczycieli przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych
zatrudnionych w przedszkolach i szkolach prowadzonych przez Gminq i Miasto
Czerurion ka-Leszczyny,

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly nr 1X138/15
z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji
(Dz.Urz. Woj. Sleskiego 22015r. poz.3888),

zarzqdzam co nastgpuje :

s1

Przeprowadzii konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czenarionce-Leszczynach w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiqzkowego wymiaru godzin zalgC nauczycieli przedszkoli i oddzial6w
przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkolach prowadzonych
przez Gming i Miasto Czerwionka-Le szczyny.
Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 1 1 kwietnia 2019r. do
18 kwietnia 2019r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 z p62n. zm.).
Konsultacje mogq mie6 formq:

1) bezpoSredniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia
wniosku przez minimum 3 organizacje pozarzqdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie,

2) wyra2enia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zlo2yb, zgodnie z terminem
okreSlonym w pkt 2 niniejszego Zazqdzenia.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaty mo2na zglaszac:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny ul. Parkowa I 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje
data wplywu do Urzqdu Gminy i Miasta),

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail ed@czerwionka-
leszczvnv.com. ol

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4317600.
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6. Udzielanie wyja6niei oraz przyimowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Edukacji.

s2
Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w g 1 ust. 1 stanowi zalEcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust.
2 oznacza akceptacjQ przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1 ust. 1.

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

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Edukacji.

ss

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiqzkowego urymiaru godzin zajQe nauczycieli
przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkolach

prowadzonych pzez Gmine i Mlasto Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zB marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (tj_ Dz. U.
22019 t.,Wz.506) w zwiqzku art.42 ust.7 pkt3lit. c w zwiqzku zal!.91d pkt 1 ustawy 226 sllcznia
1982 t. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z p62n. zm.) ozz w zlniazku z art. 6 pkt 14 lit.
d uslary z 22listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o6wiatowe, ustawy o systemie oswiaty oraz
niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. Wz. 22451

Rada Miojska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuJe:

s.'l' ustala si? tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin zaie6 w liczbie 25 godzin dla nauczycieli
pzedszkoli ioddzial6w pzedszkolnych w szkolach podstawowych, zatrudnionych w pzedszkolach
i szkolach prol ,adzonych pzez Gming i Miasto CzeMionka-Leszczyny, piaculqcych z grupami
obeimu,qcymi dzieci 6-letnie i dzieci mlodsze.

S 2. \rtykonanie uchwaly powieza siQ Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

S 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UzQdowym Wojew6dztwa Sleskiego.

S 4. Uchwala wchodziw zycie z dniem 1 wzesnia 2019 roku.

Pruiekt

z dtia 22 marca2Ol9 r.
Zatwiedzony ptzEz

ucHwArA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
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