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ZARZADZENTE NR 29/19
Burmistrza Gminy i M iasta Czenrionka-Leszczyny

zdnia22 stycznia 2019 r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacii projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysoko6ca oplat za wpis do
rejestru ilobk6w i klub6w dzieciqcych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 994 zp62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly nr |)Ul38/15
z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okre6lenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci pozytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2O18 r., poz. 450 z p62n. zm.), p@ekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. SQskiego 22015 r. poz. 3888),

1.

zafzqdzam co nastQpuie :

s1

Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokoSci oplat za
wpis do rejestru 2lobk6w i klub6w dzieciqcych.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 28 stycznia 2019 roku do
4 lutego 2019 roku.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.
22O18 r. 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 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie,
2) wyra2enia pisemnej opinii, kt6rq nalezy zlozye zgodnie z terminem
okre6lonym w pkt 2 niniejszego Zazqdzenia
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
1) w formie pisemnej na adres: U rzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 (decyduje data wplywu do
Urzqdu Gminy i Miasta),

2) pocAq elektronicznq na adres wydzialedukacji@wp.pl,
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 324311760.
Udzielanie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Edukacji.

2.

3.

4.

5.

b.



s2
'1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1, stanowi zalqcznik do niniejszego

Zarzqdzenia.
2. Nie przedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1

pkl 2 oznacza akceptacjq przedmiotowego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.

2. 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 Czenvionka-Leszczyny.

s4

Wykona n ie Zarzqdzenia powie zam Naczeln ikowi Wydzialu Ed u kacji.

ss

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

"rJ",,omlny'lMiasta
Czemiolaffeszczyny

wies6J*szewskt

'il
// ilB-,^/



Proiekt

zdnia 22 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez ............

ucHWALA NR....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysoko6ci oplat za wpis do rejestru 2lobk6w i klub6w dziecigcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22018t. poz.994zp62n. zm.) w zwi4ku zarl.33 ust.2 iust. 3 ustawy zdnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie6mi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 22018 r., poz.603 z p62n. zm.) na
wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny po zaopiniowaniu pzez Komisjg O6wiaty

Rada Miejska w Czenvionce-Leszczynach uchwala co nastqpuje:

s1.
Ustala siq wysoko6c oplaty za wpis do rejestru 2lobk6w iklub6w dzieciqcych prowadzonego pzez

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - 1 000,00 zl.

s2.
Traci moc uchwala nr XXVI/335112 Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia

2012r. wsprawie ustalenia wysoko6ci oplaty za wpis do rejestru 2lobk6w iklub6w dzieciqcych (Dz. U.
Woj. Sl. 22013 r. poz.956).

s3.
Wykonanie uchwaly powieza siq BurmistzowiGminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny.

s4.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.
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