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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zd;ia l.g.marca 2019r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych
prowadzonych przez Gminq i Miasto Czerurionka-Leszczyny, na okres od dnia
1 wrze5nia 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzEdzie gminnym
(t.j. Dz. U. 22018r. poz.994zp62n.zm.), w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly nr |)(138/15
z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreSlenia 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 pozytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 45O z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczEcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. SQskiego z 2O15r. poz. 3888),

zatzqdzam co nastep uje :

sl
Przeprowadzil konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach
podstawowych prowadzonych przez Gminq i M iasto Czerwionka-Leszczyny,
na okres od dnia 1 wrzeSnia 2019r.
Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 20 marca 2019r. do
27 marca2O19r.
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 dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22018r., poz. 450 zp62n. zm.).
Konsultacje mogq mie6 formg:

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 io wolontariacie,

2) v'ryraZenia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zloZyb zgodnie z terminem
okre6lonym w pkt 2 n iniejszego Zarzqdzenia.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moina zglaszae'.
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. pl

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

s2
1. Projekt uchwaly, o ktorej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego

Zarzqdzenia.
2. Niepzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust.

2 oznacza akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1ust. 1.

s3
1. Sprawozdanie z ptzeprcwadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
2. 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 Zarzqdzenia powierza m Nacze I n i kowi Wydzialu Ed u kacj i.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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proiekt

z dnia I lutego 2019 r.

Zatwierdzony pzez .........................

UCHWATA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE-LESZCZYNACH

z dnia .................... 2019 r.

w spEwie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach
podstawowych prowadzonych przez GminQ i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia

1 wrzesnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. 22018r. poz.994 z p62n. zm.) w zwiqzku zart.32ust.'l ustawy zdnia 14 grudnia
2016 roku - Prawo oswiatowe (tj- Dz.U. 22018t. poz.996 z p62n. zm.), Rada Mieiska
w Czenrvionce-Les zczy nach

uchwala, co nastepuje:

s1.
Ustala siQ sie6 publicznych pzedszkoli oraz oddzial6w peedszkolnych w szkolach podstawowych

prowadzonych pzez GminQ iMiasto Czerwionka-Leszczyny, na okres od 1 wrzesnia 2019 r., kt6ry
stanowi zalqcznik Nr 'l do ninielszej uchwaly.

s2.
Vwkonanie uchwaly powieza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od ogloszenie w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa

Slqskiego.
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Zahcznik do uchwaly Nr ....................

Redy [,liejskiej w CzeMionce-Le6z.zynach

z dnia....................2019 r.

SleC publlczrrych prz.drzkoli i od&i.t6w prz.d"*"t",llL**1l*"mch, prow.dzonych przez Gmlne I iilaBto Cz.idonka-1.lzczyny,

Lp. Naala szkoly
Adres siedziby przedszkola,

adresy ewentual nych i n nych lokal izaci i prowadzen i a zaiqe dydaktycznych,
wychowawcrych i opiekuft czych

1
Odziaty przedszkolne w Szkole Podstawowej

im. Pawla Stalmacha w Przeqedzy.
44-238 Przeg7dza,

ul. Szkolna 1.

2
Odzialy przedszkolne w Szkole Podstawowej

w Stanowicach.
44-230 Stanowice,
ul. Szkolna 17A.

3
Odzialy przedszkolne w Szkole Podstawowej

im. Stanislawa Liqonia w Ksia2enicach.
44-213 Ksiq2enice,

ul. Ksiedza Poidv 100.

4.
Odzialy przedszkolne w Szkole Podstawowej

im. Stefana Zeromskiego w Palowicach.
44-246 Palowice,

ul. Debowa 3.

5.
Odziaty pzedszkolne w Szkole Podstawowej

im. Wadyslawa Broniewskiego w Szczeikowicach.
44-246 Szczejkowice,

ul. \Meiska 20.

6.
Pzedszkole Nr 1 z Oddzialami lntegracyjnymi ,,Promyczek"

w Czenruionce-Leszczvnach.
44-238 Czerwion ka- Leszczyny,

ul. Ksiedza Poidy 62.

7.
Przedszkole Nr 3 im. Janusza Korczaka

w Czenruionce-Leszczynach.
44-238 Czerwion ka-Leszczyny,

ul. Mostowa 3.

8.
Pzedszkole Nr 6 ,,Pod Jarzgbinq"

w Czerwionce-Leszczvnach.
44-230 Czerwion ka-Leszczyny,

ul. Wolno5ci 11.

9.
Pzedszkole Nr T,,Skarbnikowa Willa"

w Czenruionce-Leszczynach.
44-230 Czerwion ka-Leszczyny,

ul. Mlyhska 2.

10.
Przedszkole Nr I ,,Krasnala Halabaly"

w Czenrionce-Leszczynach.

adres siedzibv pzedszkola:
44 -230 Czerwion ka-Leszczyny,

ul. Kollqtaja 2;
ad res in nej lokal izacji prowadzenia zaied dydaktycznych. wychowawczvch

! ooiekuhczych : 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
ul.Zabzafska25.

11
Pzedszkole Nr 10 z Oddzialami lntegracyjnymi im. Juliana

Tuwima w Czenrionce-Leszczynach.
44-230 Czenalon ka- Leszczy ny,

ul. Jana Pawla ll 18.
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12
Pzedszkole Nr 11 im. Jana Brzechwy

w Czenruionce-Leszczynach
4 -238 Czerwion ka-Leszczy ny,

ul. Morcinka 6.

13. Przedszkole w Belku
44-230 Belk,

ul. Szvmochv 16 A.
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