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Zarzqdzenie Nr 500/21
Burmistrza Gminy i M iasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 26 paidziernika 2021 roku

dotyczqce przeprowadzenia kons u ltacj i projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaly Nr Vlll/73/19 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2019 roku, w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach
podstawowych prowadzonych przez Gminq i Miasto Czerwionka-Leszczyny na
okres od dnia 1 wrze6nia 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 1372),w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly nr lX/138/15 z dnia
26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia
szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno5cl 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 2020 r. poz. 1057 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 nastepuje :

sl

Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaly Nr
VllV73l19 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia
2019 roku, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w
przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminq
i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 wrze6nia 2019r.

Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 2 do 8 listopada 2021r.

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 io wolontariacie
(t.j. Dz.U. 22020 r. poz. 1057 zp62n. zm.).
Konsultacje mogq mied formg:

1) bezpo6redniego 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 dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie,

2) wyra2enia pisemnej opinii, kt6rq nalely zlo2ye zgodnie z terminem
okre6lonym w pkt. 2 niniejszego Zarzqdzenia.

Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaly 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 Urzgdu Gminy i Miasta),

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

2.

3.

4.

5.

ed@czerwionka-



1.

2.

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4317600,
6. Udzielanie wyja6niei oraz przyjmowa n ie wniosk6w i opinii dotyczqcy

projektu uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Edukacji.

s2
Projekt uchwaly, o kt6re1 mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1 ust. 1.

s3
1. S prawozd a nie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmistz zalqcza wlasne

stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

s4

Wykona n ie Zarzqdzenia powie rza m Naczel n ikowi Wydzialu Ed u kacj i.

ss

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Proiekt

z dnia 19 pa2dziernika 2021 r.

ZaMvierdzony Wzez

UcHWALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia ..2021 r.

w sprawie zmiany Uchwaly NR Vll!/73/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
26 kwietnia 2019 roku, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w

przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gming i Miasto Czenrvionka-
Leszczyny na okres od dnia 1 wrze5nia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zwiqzku z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo
o6wiatowe (t.j. Dz. U. 22021 r..poz.1082zp62n. zm.), Rada Miejska w Czenryionce-Leszczynach,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Slqskiego Kuratora Oswiaty

uchwala, co nastqpuje:

S1.W zalqczniku do Uchwaty NR Vlll/73l19 Rady Miejskiej wCzerwionce-Leszczynach
z dnia 26kwietnia 2019roku, wsprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli ioddzial6w
pzedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych Wzez Gming i Miasto Czerwionka-
Leszczyny na okres od dnia 1 wrzeSnia 2019 r., pod tabelq: Sie6 publicznych pzedszkoli
i oddzial6w pzedszkolnych w szkolach podstawowych, prowadzonych ptzez Gming i Miasto
Czerwionka-Leszczyny, na okres od dnia l wze6nia 2019r., po punkcie 13dodaje sig punkt
14 i punkt 15 w nastqpujqcym bzmieniu:

14. oddzialy przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Ko6ciuszki w Czenrvionce-
Leszczynach, 44-230 Czenvionka-Leszczyny, ul. Furgola 71 ;

15.oddziaty pzedszkolne wSzkole Podstawowej Nr8im. Romana iZdzislawa Pietras6w
w Czerwionce- Leszczy nach44-230 Czerwion ka-Leszczyny, u l. Prosta 1 7.

$ 2. Wykonanie uchwaly powieza siq Burmistzowi Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

$ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzgdowym Wojew6dztwa Slqskiego iwchodzi
w 2ycie z dniem 1 wzeSnia 2022 r.
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