ZARZĄDZENIE nr 0050.60.2019
BURMISTRZATOSZKA
z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz
określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLV/369/2010 Rady Miej skiej w Toszku z dnia
26 marca 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządza się, co następuje:
@

1

Przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Toszka konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu zebrania opinii, uwag i wniosków
o projekcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, stano—
wiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
@2

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 8 marca 2019 r., a termin zakończenia na dzień 18 marca 2019 r.

53
Konsultacje społeczne skierowane są do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i obejmują swoim zasięgiem Gminę Toszek.

54
1.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii na „Formularzu zgłaszania uwag i opinii o o projekcie uchwały W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz określenia granic
ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wypełnione formularze, o których mowa w ust. 2 należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 15:00:

siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, ul. Strzelecka 35, 44-l80 Toszek,
przy czym W przypadku przesłania pocztą decydujące znaczenia dla zachowania terminu
ma data wpływu do Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, a nie data-stempla pocz—
towego lub
2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cuw-toszek.pl.
3. Formularze anonimowe nie będą rozpatrywane.
1) w

@

5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek.
'ś 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

