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GMINY I MIASTA

Czerwtonka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 723122

Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 28 listopada 2022 r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czenrionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaty Nr XLVllU528/18 Rady
Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: zasad
udzielania i rozmiaru obni2ek tygodniowego, obowiqzkowego wymiaru godzin zajq6
dyrektor6w szk6l i przedszkoli, nauczycieli, kt6rzy obowiqzki kierownicze pelniq
w zastqpstwie nauczycieli, kt6rym powierzono stanowiska kierownicze oraz
tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zaiqe pedagog6w, psycholog6w,
logoped6w, terapeut6w pedagogicznych i doradc6w zawodowych zatrudnionych
szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto
Czerwion ka-Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z po2n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly nr lXi138l15
z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z rad4 dzialalno6ci pozytku
publicznego i organizacjami pozarz4dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji
(Dz.t)rz. Woj. Slqskiego 22015r. po2.3888),

zarzqdzam co nastgpuje:

sl
1. Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaly Nr XLV|ll/528/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie:
zasad udzielania i rozmiaru obni2ek tygodniowego, obowiqzkowego wymiaru
godzin zajqc dyrektor6w szk6l i przedszkoli, nauczycieli, kt6rzy obowiqzki
kierownicze pelniq w zastgpstwie nauczycieli, kt6rym powierzono stanowiska
kierownicze oraz tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zajQC pedagog6w,
psycholog6w, logoped6w, terapeut6w pedagogicznych i doradc6w zawodowych
zatrudnionych szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 2 grudnia 2022 r. do
I grudnia2022 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozarzqdowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.



4.

5.

o dzialalno6ci pozytku publicznego io wolontariacie (tj. Dz. U.z2022r.,poz. 1327
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 dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie,

2) \ilrylaaenia pisemnej opinii, kt6rq nalezy zlozye zgodnie z terminem
okreSlonym w pkt. 2 niniejszego Zarz4dzenia.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
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 ed@czerwionkaleszcz)T ry.com.pl

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4317600.
Udzielanie wyja6nieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Edukacji.

s2
1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do ninieiszego

Zarzqdzenia.
2. Nieprzedstawienie pzez wN. podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2

oznacza akceptaciQ przedstawionego projektu uchwaly, o ktorej mowa w $ 1 ust. 1.

s3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie

Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmishz zalqcza wlasne stanowisko

odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie lnternetowej Urzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Wykona n ie Zarzqdzenia powiezam Naczel n ikowi Wydzialu Ed ukacj i.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Konsultacje projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czenarionce-Leszczynach
w sprawie zmiany Uchwaly Nr XLVlll/528/18 Rady Miejskiej w Czeruvionce-
Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru
obni2ek tygodniowego, obowiqzkowego wymiaru godzin zajqd dyrektor6w szkol
i przedszkoli, nauczycieli, ktorzy obowiqzki kierownicze pelniq w zastepstwie
nauczycieli, kt6rym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
obowiqzkowego wymiaru zajq6 pedagog6w, psycholog6w, logoped6w, terapeut6w
pedagogicznych i doradc6w zawodowych zatrudnionych szkolach i przedszkolach,
dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czenarionka-Leszczyny.

lnformacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, 2e w dniu 2 grudnia
2022 r. w celu poznania opinii, rozpoczynajq siQ konsultacje z organizacjami
pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSC po2ytku publicznego
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z p62n. zm.), dzialajqcymi na

terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W zwiqzku z powyzszym oglasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu

uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaly
Nr XLVlll/528/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniZek tygodniowego, obowiqzkowego wymiaru
godzin zajq6 dyrektor6w szk6l i przedszkoli, nauczycieli, kt6rzy obowiqzki kierownicze
pelniq w zastqpstwie nauczycieli, kt6rym powierzono stanowiska kierownicze otaz
tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zajQc pedagog6w, psycholog6w, logoped6w'
terapeut6w pedagogicznych i doradc6w zawodowych zatrudnionych szkolach
i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny.

W terminie od 2.12.2022 r. do 8.12.2022 r. ww. podmioty mogq wyra2ae, opinie w formie
pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizaqi pozarz dowych lub podmiot6w

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego

io wolontariacie mogq wnioskowa6 o zorganizowanie bezpo6redniego otwartego
spotkan ia dotyczqcego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mo2na zglaszae:
1. w formie pisemnej na adres:

Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 4 4-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wplywu do Urzqdu Gminy i Miasta),

2. pocztq elektronicznq na adres e-mail : ed@czerwion ka-leszczyny.com. pl,

3. za po6rednictwem faksu pod numerem (32) 43 17 700.

Udzielanie wyja6niefi oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu

uchwaly nalezy do kompetencji Wydzialu Edukacji tutejszego Urzqdu, ul. Wolnosci 1'1 ,

tel. 32 43 17 600.



Proiekt

z dnia 28 paidziernika 2022 r.
Zatw ierdzony przez ............

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

z dnia ......... 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XLVIIU528/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
23 marca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniZek tygodniowego, obowiqzkowego

wymiaru godzin zajg6 dyrektorriw szk6l i przedszkoli, naucrycieli,ktfirzy obowilzki kierownicze pelniq
w zastgpstwie naucrycieli, kt6rym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego

obowiqzkowego uymiaru zajg6 pedagogtiw, psycholog6w,logopedriw, terapeut6w pedagogicznych
i doradc6w zawodowych zatrudnionych szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym

jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Napodstawieart.T ust.l pktSaft. l8ust.2pkt15,art.40ust. 1,art.4l ust. lustawyzdnia8marcalgg0r.
o samorz4dzie gminnym (tj. Dz.U.22022r. poz.559zp62n. zm.) oraz art.42ust.6, ust.7pkt2ipkt3,
wzwiqzku zart.9ld pkt.l ustawy zdnia26 stycznia 1982r. KartaNauczyciela(tj. Dz.lJ.z202lr.poz.1762
z p62n. zm.), po zaopi n i owan it pr zez organ i zacj e zwi qzkow e,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala, co nastgpuje:

s1.
W Uchwale Nr XLVIII/528118 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach zdnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obni2ek tygodniowego, obowi4zkowego wymiaru godzin zajgt
dyrektor6w szk6l i przedszkoli, nauczycieli, kt6rzy obowipki kierownicze pelni4 w zastgpstwie naucrycieli,
kt6rym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zajg(, pedagog6w,
psycholog6w, logoped6w, terapeut6w pedagogicznych i doradc6w zawodowych zatrudnionych szkolach
iprzedszkolach, dla kt6rych organem prowadz4cym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny (Dz. lJrz.
Woj. Sl4skiego 22018 roku po2.2060) wprowadza sig nastgpuj4c4 zmiang: ,,$2" otrrymuje nowe nastgpuj4ce
brzmienie:

,,$ 2. 1. Ustala sig tygodniowy, obowi4zkowy wymiar godzin zajg( dla naucrycieli pedagog6w,
pedagog6w specjalnych, psycholog6w, logoped6w, terapeut6w pedagogicznych oraz doradc6w
zawodowych, zatrudnionych w szkolach i przedszkolach prowadzonych przez Gming i Miasto
Czerwionka-Leszczyny, w wymiarze 22 godzin tygodniowo.

2. Ustala sig tygodniowy, obowi4zkowy wymiar godzin zajgt dla nauczycieli pracujqcych
z grupami obejmuj4cymi dzieci 6-letnie i dzieci mlodsze, w wymiarze 25 godzintygodniowo.".

s2.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w rycie po 14 dniach od jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa

Sl4skiego.
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