BURMISTRZ

ZarzqdzenieNr 224122

GMINY I MIASTA
{'zeru,ionka-l.eszczyny

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zwolnienia z oplat za konystanie z wychowania przedszkolnego
przedszkolach i oddzialach przedszkolnych funkcjonujacych przy szkolach
podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-

w

Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(tj. Dz U.22022 r. poz.559 zp62n.zm.), aft.5 ust.2 pkt 3

z 24 kwietnia 2003 r. o

i4

ustawy

dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie
(Dz. U. 2020 poz. 1057 z p62n. zm.), w zwiqzku z g 3 i 4 Uchwaly Nr 1X138/'15 z dnia
26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czenruionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia
szczeg6lowego 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 pozytku publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w
prawa miejscolvego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. SQskiego 22015 r. poz. 3888)
zarzqdzam co nastqpuje

:

s1
Przeprowadzic konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czenivionce-Leszczynach w sprawie zwolnienia z oplat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych
funkcjonujacych przy szkolach podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 18 maja 2022 r. do25 mEa 2022 t.
J. 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 pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057
z p62n. zm.).
4. Konsultacje mogq miec formq:
1.

1)

-

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 pozytku
publicznego i o wolontariacie,
2) v'tyraaenia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zlo2yc zgodnie terminem
okreSlonym w pkt. 2 niniejszego Zarzqdzenia.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6'.
1)w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do

bezpoSredniego otwartego spotkania

z

5.

I

Urzqdu Gminy i Miasta),
2) pocztA elektronicznq na adres e-mail ed@czerwionka-leszczlmv.com.pl
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4317600.

6.

Udzielanie wyjaSniei oraz przy jmowa n ie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Edukacji.

s2
Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarz4dzenia.
2. Nieprzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ '1 ust. 2
oznacza akceptacjQ przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1.

1.

s3
1. Sprawozdanie

2.

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 lnternetowej Urzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

s4
Wykonan ie Zarzqdzenia powierza m Nacze

I

n

i

kowi Wydzialu Ed u ka cji.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Proiekt
z dnia 13 maja 2022

r.

ZaM'tierdzony Wzez

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

dnia

..2022

r.

w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie zwolnienia z oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
i oddzialach przedszkolnych funkcjonujacych przy szkolach podstawowych, dla kt6rych
organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z8 marca 1990 r. osamorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
22022t. poz.559zp62n. zm.), art.52ust.2i9 ustawy 227 pa2dziernika 2017r. ofinansowaniu
zadah oSwiatowych (t.j. Dz. tJ. z 2021 t. poz. '1930 z po2n. zm.) otaz w zwiqzku z arl. 12 ustawy z '12
marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy wzwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
paristwa (Dz. U. 22022r. poz.583zpo2n. zm.),Rada Miejska wGzenrvionce-Leszczynach
uchwala, co nastqpuje:

sig osoby, o ktorych mowa w art. 1 ust. 1 i2 ustawy z dnia l2marca 2O22roku
o pomocy obywatelem Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego paistwa (Dz. U.
22022t. poz.583zpozn. zm.), bqdqce rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystajqcych
z wychowania przedszkolnego, z oplalza kozystania ztegoZ wychowania.
S 1. 1. Zwalnia

2. Zwolnienie o kt6rym mowa w ust. 1 obowiqzuje do dnia 31 grudnia 2022 r. i obejmuje dzieci do
korica roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym dziecko konczy 6 lat.

$ 2. Wykonanie uchwaty powierza siq BurmistzowiGminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
g 3. Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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