
BURMISTRZ
GMINV I MIASTA

('zerwlonka-LeszczynY
Zarzqdzenie Nr 46/23

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia25 stycznia 2023 r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czenrionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia stawki za 'l km przebiegu pojazdu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z p62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly nr lX/138/15
z dnia 26 czet\Nca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami 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.), projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji
(Dz.Urz. Woj. Slqskiego 22015r. po2.3888),

zarzqdzam co nastgpuje :

s1

1. Przeprowadzid konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia stawki za
przebiegu pojazdu.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 30 stycznia 2023 r. do

-1.

5 lutego 2023 r.

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 dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327
z p62n. 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 2003 r. o dzialalnoSci poZytku
publicznego i o wolontariacie,

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

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszai:
1)w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa I 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do
Urzgdu Gminy i Miasta),

Rady
1km

4.

5.



1.

2.

1.

2.

2) pocztq elektronicznq na ad res e-mail ed@czerwionka-leszczvnv.com.pl
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 324317600.

6. Udzielanie wyja6niei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Edukacji.

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

s3
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie
Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmistrz zalqcza wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie lnternetowej Urzgdu Gminy
i Miasta Czerwion ka-Le szczyny.

s4

Wykonan ie Zazqdzenia powie rza m Naczel n ikowi Wydzialu Ed ukacj i.

ss
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerw r rrnka -l .eszczyny

Proiekt

z dnia 24 stycmia 2023 r.
Zatwierdzany przez ............

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

z dnia24 stycznia 2023 r.

w sprawie okre5lenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Na podstawie art. 18ust.2pkt 15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorz4dzie gminnym (Dz.U.22023r.
poz. 40 zp6in. zm.) w zvtiqzku z art.39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo OSwiatowe (Dz. U.
22021 poz. 7082 zp6in. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 2Dlipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normatywnych
i niekt6rych innych akt6w prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach uchwala co nastgpuje:

s1.
Okre5la sig stawkE za l kilometr przebiegu pojazdu, wokresie od27 puldziernika 2022r. do 16stycmia

2023r., w wysokoSci okreSlonej jak * przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia
6 wrzeSnia 2001r. o transporcie drogowym, dla:

l) samochodu osobowego o pojemno(ci skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zl;

2) samochodu osobowego o pojemno(ci skokowej silnika powyZej 900 cm3- 0,8358 zl.

$2.

Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

$3.

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Sl4skiego i wchodzi w zycie z dniem
27 puidziemika2D22r.

\
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Uzasadnienie

Przepis art.39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo o5wiatowe zmienil sig z dniem 27 puldziemika 2022r.
W zwiqzku zpowyhszym niezbgdne stalo sig wprowadenie stosownej uchwaty Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszcrynach w sprawie okreSlenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Projekt ww. uchwaly przewiduje,
ze wchodzi ona w irycie zmoc4 wsteczn4 tj. od 27 puldziemika2022r. Zgodnie zart.4 ust.1 ustawy zdnia
20lipca 2000r. ooglaszaniu akt6w normatywnych iniekt6rych innych akt6w prawnych (tj. Dz.U.22019r.
poz.l46l), akty normatywne podlegaj4ce ogloszeniu w dzienniku urzgdowym, zawierajq przepisy
powszechnie obowiqzuj4ce i wchodz4 w irycie po uptywie 14 dni od dnia ich ogloszenia, chyb4 2e dany alrJ'

normatywny okreSlil termin dluhszy. Przepis art.5ww. ustawy stanowi, 2e zasada powyhsza niewylEcza
mo2livroSci nadania aktom normatywnym wstecznej mocy obowiqzywania, jeheli zasada demokratycznego
paristwa prawnego nie stoi temu na przeszkodzie. MoZliwoSd nadania uchwale wstecznej mocy obowiqzywania
uzaleimiona wigc zostala od tego, czy zasady demokratycmego parlstwa prawnego nie stoj4 temu na
przeszkodzie. W praktyce sytuacja taka moZe wyst4pii w prrypadku dzialania na korzyS6 podmiot6w, kt6rego
akt prawny dotycry. Zgodnie zwyrokiem NSA zdnia 30wrzeSnia 202lr.III FSK 2137121, wsteczna moc
prawna moZe dotyczy6 ewentualnie tylko prrynrania praw. Tak jest wlaSnie w prrypadku przedmiotowej
uchwaly. Jej celem jest tylko i wyl4cmie przyznanie rodzicom ryczahu za dow6z niepelnosprawnych dzieci do
plac6wek oSwiatowych. Zgodnie zart.39a Prawo o5wiatowe rodzicom zostanie prryznany wigkszy ryczah.
Nadanie mocy wstecznej uchwale Rady Miejskiej pozrvoli na pelne zrealizowanie przez tg uchwatg zasady

demokratycznego paristwa prawnego i w pelni sluzy slusznym interesom rodzic6w, kt6rz! zapewniaj1
niepelnosprawnym dzieciom dow6z do plac6wki o5wiatowej.
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Konsultacje projektu uchwaly Rady Miejskiej w Gzemrionce-Leszczynach w sprawie
okre6lenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.

lnformacja Burmistrza Gminy i Miasta Gzenarionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje,2e w dniu 30 stycznia
2023r. w celu poznania opinii, rozpoczynajq siq konsultacje z organizacjami
pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno6i po2ytku publicznego
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z p62n. zm.), dzialajqcymi na
teren ie Gm i ny i Miasta Czerurvion ka-Le szczy ny.

W zwiqzku z powyzszym oglasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu
uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia stawki za 1 km
przebiegu pojazdu.

W terminie od 30.01.2023 r. do 5.02.2023 r. ww. podmioty mogq v'tyra2ae opinie w formie
pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizaqi pozarzqdowych lub podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego
io wolontariacie mogq wnioskowa6 o zorganizowanie bezpoSredniego otwartego
spotkania dotyczqcego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszat:
1. w formie pisemnej na adres:

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

2. pocztq elektron icznE na adres e-mail: ed@czerwionka-leszczyny.com.pl,
3. za po6rednictwem faksu pod numerem (32) 43 17 700.

Udzielanie wyja5nieh oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nalezy do kompetencji Wydzialu Edukacji tutejszego Urzqdu, ul. Wolno6ci 11,

lel.32 43 17 600.
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