
ZARZĄDZENIE NR 15/2017
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Ślą. Nr 250 poz. 3857)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie 
określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów 
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miedźno, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 22 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r.

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz 
na stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu 
uchwały, o którym mowa w §1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego 
w §1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl w terminie określonym w § 2 na formularzu stanowiącym załącznik nr 
2 do zarządzenia.

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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UCHWAŁA NR ___/___/2017 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia .................... 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miedźno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 131 ust. 4 i 6 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością oraz 

dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia: 

Lp. Nazwa kryterium Dokumenty potwierdzające 

spełnienie kryterium 

Liczba 

punktów 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata 

(w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny 

opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują, 

wykonują prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo 

rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Oświadczenie o zatrudnieniu, 

wykonywaniu pracy na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, uczeniu 

się w trybie dziennym, 

prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego lub pozarolniczej 

działalności gospodarczej. 

30 

2. Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację 

przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona 

jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru dla 

którego organem prowadzącym jest Gmina Miedźno. 

Oświadczenie na wniosku 

o przyjęcie do przedszkola. 

15 

3. Rodzeństwo kandydata aplikujące w roku szkolnym, 

na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego 

przedszkola. 

Oświadczenie na wniosku 

o przyjęcie do przedszkola. 

10 

4. Rodzina kandydata będąca pod opieką Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem świadczeń 

jednorazowych. 

Oświadczenie na wniosku 

o przyjęcie do przedszkola. 

5 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 29/VI/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia 

kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miedźno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

Projekt 

 

Wójta Gminy Miedźno z 15 lutego 2017 r. 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2017

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 16 lutego 2017 r.
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Uzasadnienie 

W dniu 26.01.2017 r. weszła w życie część przepisów nowej ustawy – Prawo oświatowe. Ustawa 

dokonała zmian w wielu ustawach m.in. w ustawie o systemie oświaty. Wykreślony został rozdział 2a 

regulujący sprawy rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych, w tym określane przez organ prowadzący 

kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na terenie gminy 

Miedźno, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania oraz przyznawania liczby punktów dla 

poszczególnych kryteriów. 

Wprowadzenie nowych przepisów spowodowało, że organy stanowiące muszą podjąć na nowo uchwały 

dotyczące drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Miedźno. 

W związku z tym, że kryteria, dokumenty oraz liczba punktów wskazane w uchwale Nr 29/VI/2015 r. 

Rady Gminy Miedźno z dnia 24 marca 2015 r. sprawdziły się proponuje się ich pozostawienie.  

W celu wypełnienia obowiązku nałożonego przepisami prawa podjęcie ww. uchwały jest zasadne. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2017

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 16 lutego 2017 r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby 
punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miedźno.
Termin konsultacji od dnia 22.02.2017 r. do dnia 03.03.2017 r.

Informacja o zgłaszającym

Nazwa i adres podmiotu

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu

E-mail

Tel.

Zgłaszane uwagi i wnioski

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi
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