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000543870 ZaJzqdzenie nr 05. 1/2019

W6jta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 10 stycznia 2019r.

w sprawie: konsultac.ii projekt6w uchwal

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z I marca '1990 r. o samozqdzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2O18r poz. 994 z p62n. zm.l oraz w oparciu o uchwale nr )(XX|X418/2010 Rady Gminy
Pietrowice Wielkie z dnia 5 listopada 20'10 r. w sprawie: okreslenia szczegolowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozaeqdowymi ipodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Oz. U. z 2003t. nr 96 poz.

873 z p62n. zm.) projektow akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci
statutowej tych organizacji

zazadzam, co nastgpuje

s 1.

1. Przedmiotem konsultacji objete sq projekty uchwal

'l) w sprawie okreslenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkol
podstawowych oraz zespol6w szkolno-przedszkolnych, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina Pietrowice Wielkie

2) w sprawie wysoko5ci i zasad ustalania oraz rozliczania dotacii celowej dla podmiot6w
prowadzqcych ilobki lub kluby dzieciece lub zatrudniaiEcych dziennego opiekuna na
terenie Gminy Pietrowice Wielkie

2. Konsultacje sq prowadzone w dniach od 11 stycznia 2019 r. do 19 stycznia 20'19 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizac.ie pozarzqdowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie(Dz. U. z 2014r poz. 1118 z p62n. zm.) w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci
statutowej tych organizacji-

4. Wszelkie uwagi i opinie do prolektow uchwal mozna zglaszao:

a) w formie pisemne.i na adres: Urzqd Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5,47-480 Pietrowice
Wielkie,

b) za poSrednictwem poczty elektronicznej na adres

c) za posrednictwem faxu na nr tel.: 32 4198407.

5. Za udzielanie wszelkich wy.jaSnien otaz za przYmowanie uwag i opinii odpowiada: Cecylia
Pawlasek - inspektor ds. oswiaty
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Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

ta ietrowicewi
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