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UWAGA!!! 
ROZWIĄZANIE UMOWY Z FIRMĄ ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI 
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina o pilnej konieczności wypowiedzenia do-
tychczasowej umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
Od 1 lipca 2013 r. wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Cieszyna 
będą mieli obowiązek wnosić opłatę za odbiór odpadów komunalnych na rzecz Gminy 
Cieszyn. W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości powinien wypo-
wiedzieć dotychczasową umowę, zgodnie z zawartymi w niej warunkami. Pozwoli 
to na uniknięcie sytuacji, w której przez brak wypowiedzenia dotychczasowej umowy 
powstanie obowiązek płacenia za wywóz śmieci zarówno gminie, jak i przedsiębiorcy, 
z którym zawarta jest aktualna umowa.

Na odwrocie zamieszczono uniwersalny wzór wypowiedzenia umowy, z którego mogą 
skorzystać właściciele nieruchomości.

Wypowiedzenie umowy dotyczy również właścicieli i najemców lokali usługowych, 
handlowych itd., którzy zawarli wcześniej indywidualne umowy z firmami odbierają-
cymi odpady komunalne.
Szczegółowe informacje: tel. 33 4794 273, www.um.cieszyn.pl/smieci

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do cieszyńskich przedszkoli 
publicznych na rok szkolny 2013/2014 bę-
dzie prowadzona w ramach dwuetapowego 
naboru elektronicznego.

I Etap: 4 marca do 14 marca 2013 r. 
Rodzice dzieci obecnie uczęszczających 
do przedszkola mogą wyrazić wolę kon-
tynuacji korzystania z usług przedszkola 
w roku przyszłym, potwierdzając to wła-
snoręcznym podpisem na liście w danym 
przedszkolu. 

II Etap: 18 marca do 4 kwietnia 
2013 r. Rodzice dzieci nieuczęszcza-
jących w bieżącym roku szkolnym do 
przedszkola, wprowadzają dane swoich 
dzieci do systemu, za pośrednictwem 
strony internetowej lub składają sto-
sowny formularz w przedszkolu. W dniu  
4 kwietnia o godz. 15.00 nastąpi zakończe-
nie wprowadzania zgłoszeń rodziców.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do 
oddziałów integracyjnych w Przedszko-
lu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie bę-
dzie przeprowadzona odrębnie, tj.:

 - rodzice dzieci niepełnosprawnych zgła-
szają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 
– Integracyjnego i tam wyrażają wolę kon-
tynuacji z usług przedszkola lub składają 
podania zgodnie z terminami ww. etapów,

- kwalifikację (nabór) dzieci niepełno-
sprawnych prowadzić będzie komisja po-
wołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 
- Integracyjnego.

Po 4 kwietnia żadne zgłoszenie w na-
borze głównym nie będzie rozpatrywa-
ne. Publikacja listy zakwalifikowanych do 
przyjęcia dzieci nastąpi 17 kwietnia 2013 r.  
o godz. 9.00. na stronie www.cieszyn.
przedszkola.vnabor.pl i w poszczególnych 
przedszkolach.

Rekrutacja uzupełniająca (o ile będą 
wolne miejsca) rozpocznie się 9 maja  

i trwać będzie na bieżąco do momentu wy-
czerpania wolnych miejsc.

Ważne: Kolejność zgłoszeń nie ma zna-
czenia. Istotne jest natomiast terminowe 
i prawidłowe wypełnienie kwestionariu-
sza na stronie internetowej lub formula-
rza pobranego w przedszkolu. O przyjęciu 
do danego przedszkola zadecyduje liczba 
punktów uzyskanych w procesie rekru-
tacji, na podstawie spełnienia kryteriów 
zawartych w formularzu zgłoszenia. Listy 
dzieci przyjętych do danego przedszkola 
zostaną opublikowane 9 maja na poniższej 
stronie internetowej i w poszczególnych 
przedszkolach. 

Zasady  rekrutacji na rok szkolny 
2013/2014 będą  dostępne w Internecie - na 
stronie www.cieszyn.przedszkola.vnabor.
pl, a dodatkowe informacje można uzyskać 
w każdym przedszkolu publicznym oraz  
w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych, 
ul. Ratuszowa 1, tel.  33 4794 336.

ZOJO

Nabór dzieci do przedszkoli na rok 2013/2014
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Cieszyn, dnia__________________
_________________________________________________________
Imię i nazwisko/nazwa firmy

_________________________________________________________
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon)

_________________________________________________________
Pesel/NIP

______________________________________
______________________________________
______________________________________

        (nazwa zleceniobiorcy-firmy 
 odbierającej odpady komunalne)

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY

Proszę o rozwiązanie umowy na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości/lokalu położonej/go  
w Cieszynie przy ul. …..................................................................................................

z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w tej umowie - ze skutkiem na dzień poprzedzający 
wejście w życie przepisów nakładających na gminy obowiązek zorganizowania nowego systemu odbioru od-
padów komunalnych (zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach – tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

                     __________________________________
                 (podpis zleceniodawcy-właściciela nieruchomości)

Zasady ogólne naboru do 
przedszkoli na rok szkolny 
2013/2014

1. Wszystkie dzieci 6-letnie (rocznik 
2007) zobowiązane są do odbycia obowiąz-
kowego rocznego przygotowania przed-
szkolnego (należy je zapisać do przedszko-
la) lub podjęcia nauki w klasie I-szej szkoły 
podstawowej (złożenie odpowiedniego 
wniosku do szkoły podstawowej). 

2. Wszystkie dzieci 5-letnie (rocznik 
2008) zobowiązane są do odbycia obowiąz-
kowego rocznego przygotowania przed-
szkolnego (należy je zapisać do przedszkola) 

3. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych 
do oddziałów integracyjnych w Przedszko-
lu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie będzie 
przeprowadzona odrębnie tj.:

 - rodzice dzieci niepełnosprawnych zgła-
szają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 
– Integracyjnego i tam składają podania,

- kwalifikację (nabór) dzieci niepełno-
sprawnych prowadzić będzie komisja po-
wołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 
- Integracyjnego.

4. Wnioski dotyczące dzieci zameldowanych 
poza Cieszynem będą kwalifikowane w III eta-
pie tj. podczas rekrutacji uzupełniającej.

5. Kolejność zgłoszeń przez rodziców (logo-
wania w systemie) nie ma wpływu na pierw-
szeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola. 

6. Zaznaczenie w formularzu naboru sformu-
łowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznacz-
ne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż 
dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na 
etapie kwalifikowania dziecka do przedszkola. 

7. Niektóre odpowiedzi zawarte w for-
mularzu zgłoszeniowym mogą być wery-
fikowane poprzez żądanie przedstawienia 
odpowiednich dokumentów. 

8. Rodzice składają oświadczenia doty-
czące kryteriów określonych w formularzu 
pod rygorem odpowiedzialności karnej  
z art. 233 Kodeksu Karnego. 

9. Przedszkola publiczne w Cieszynie 
realizują 5-godzinną bezpłatną podstawę 
programową w godzinach od 9.00-14.00. 

10. Opłata za korzystanie z usług przed-
szkola poza godzinami bezpłatnej podstawy 
programowej od września 2013 naliczana 
będzie zgodnie z Uchwałą nr XIV/138/11 
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 
2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miej-
skiej Cieszyna nr VII/59/11 z dnia 14 kwiet-
nia 2011 roku w sprawie ustalenia godzin 
bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat 
za świadczenia w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Gminę Cieszyn tj.:

- 2,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
świadczenia udzielanego w czasie przekra-
czającym wymiar zajęć realizacji bezpłat-
nego nauczania podstawy programowej,

- 1,50 za każdą rozpoczętą godzinę świad-
czenia udzielanego w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć realizacji bezpłatnego nauczania 
podstawy programowej, opłata ulgowa dla ro-
dziców/ opiekunów prawnych, spełniających 
co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) - uprawnienie do pomocy socjalnej wy-
nikające z ustawy o pomocy społecznej,

b) - trudna sytuacja materialna,
c) - posiadanie powyżej dwojga dzieci  

w przedszkolu,
d) - posiadanie niepełnosprawnego 

dziecka w przedszkolu.
11. Zadeklarowana przez rodziców/ 

opiekunów prawnych ilości godzin pobytu 
dziecka w przedszkolu oraz liczba posiłków 
będzie odpowiednio wpisywana do umowy.

12. Zmiana ilości godzin pobytu dziec-
ka w przedszkolu lub liczbę posiłków  
w stosunku do zadeklarowanych, przy pod-
pisywaniu umowy, będzie równoznaczna 
z rezygnacją z usług przedszkola przez ro-
dziców / opiekunów prawnych. 

13. Opłata za wyżywienie ustalana jest w 
zarządzeniu dyrektora konkretnej placówki.
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