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Zerzedzenie fi Oa. 21 20 1 7
W6jta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnla 9 marca 2017r.

s 'r.

1. Przedmiotem konsultacjiobjete se projekty uchwal

w sprawie: konsullacj projekt6w uchwal

Na podstawie art. 30 ust. '1 oraz ust. 2 pkl 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2016( paz. 446 z p62n. zm.) oraz w oparciu o uchwale nr XXXI)U418/2010 Rady Gminy
Pietrowice Wielkie z dnia 5 listopada 20'10 r. w sprawie: okreslenia szczeg6lowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozazqdowymi i podmiolami wymaenionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o dziafalnosci po2,,tku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. z 2003r. nr 96 poz.
a73 z p62n zm ) projekt6w aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci
stalutowej tych organizacji

za.zqdzam co naslepuje

1) w sprawae ustalenia wysokoscr optaty za korzystanie z $ychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych pzez Gmine PaetrowEe
Wielkie.

2) w sprawie okre6lenia kMefl6w obowiQzujqcych w postepowanrir rekrutacyjnym dla
kandydat6w zamieszkalych poza obwodem do publicznej szkoly podstawowel
prowadzonej pr2ez Gmine Pietrowice Wielkie oraz okreslenia dokumentdw niezbednych
do potwrerdzenia tych kMeriow.

3) w spEwie okaeslenra kryteri6w na drugim etapie postqpowania rekrutacyjnego do
pzedszkoli publicznych prowadzonych pzez Gminq Pietrowrce Wielkie oraz okreslenia
dokument6w niezbQdnych do potwierdzenia tych kMeri6w

4) w sprawie dostosowania sieci szk6l podstawowych i gimnazj6w do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawq - Prawo oswiatowe na okres od dnia 1 wzesoia 2017
r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2 Konsultacje sq prowadzone w dniach od 10 marce 2017 t- do 17 merca2017 t.

3. Podmiotama uprawnionymi do udzialu w konsullacjach sq organizacje pozazqdowe oraz podmioty
wymienione w art 3 ust 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003r o dzialalnosci po2ytku publicznego i o
wolontariacie(Dz. U. z 2O14t Ooz. 1118 z p62n. zm ) w dziedzinach dotyczecych dzialalnosci
slatutowej tych organizacii.

4 Wszelkie uwagi iopinie do proiekt6w uchwal mo2na zg+aszac:

a) w formie pisemnej na adres: UtzEd Gminy Pietrowic€ Wielkie, ul. Szkolna 5,47480 Pietrowice

b)za posrednich^,em pocry elektronicznej na adres: pocza(Opiehowicewielkie.ol,

c)za poSrednictwem faxu na nrtel.: 32 4198407

5. Za udzielanie wszelkich wylasnieh oraz za przyjmowanie uwag aopinii odpowiada: Cecylia
Pawlasek - inspektor ds oswiaty
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ZazEdzenie wchodzi w 2ycE z dniem podprsania
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