Zarządzenie Nr 0050.29.2017
Burmistrza Wąbrzeźna
z dnia 22.03.2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXII/157/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z
dnia 5 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 1777) w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami zarządzam co następuje:
§1.
1.

2.

Przeprowadzić konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawach:
a)
ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde
z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno – zał. nr 1 do niniejszego
zarządzenia;
b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r. – zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia;
c) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu
ich przyznawania – zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia;
Celem konsultacji jest poznanie stanowiska, zdań, uwag, opinii i wniosków mieszkańców Gminy
Miasto Wąbrzeźno w sprawie projektów uchwał, o których mowa w ust. 1.
§ 2.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 22.03.2017 r. do 28.03.2017 r.
§ 3.
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami będzie zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno:www.bip.wabrzezno.com oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Wąbrzeźno.
§ 4.
1. Konsultacje odbywać się będą poprzez ankietę.
2. Formularz ankiety będzie dostępny na
Wąbrzeźno:www.bip.wabrzezno.com.

stronie

internetowej

Urzędu

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Wąbrzeźno.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wąbrzeźna
/-/ Leszek Kawski
____________
1)
Zmiany tekstu jednolitego ustawy w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.
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