Zarządzenie Nr BR.0050.25.2015
Burmistrza Grodkowa
z dnia 2 lutego 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w
sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest gmina Grodków.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr II/6/10 Rady
Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co
następuje:
§1
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków.
§2
1. Konsultacje przeprowadza się w formie publikacji treści projektu uchwały
w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka: Współpraca z organizacjami
pozarządowymi.
2. Termin przeprowadzenia konsultacji określa się od 03.02.2015r. do 17.02.2015r.
3. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie
do dnia 17.02.2015 r. :
a) elektronicznie na adres: aa@grodkow.pl,
b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200
Grodków,
c) osobiście w Biurze Obsługi Klienta, pok. 10, Urzędu Miejskiego w Grodkowie
przy ul. Warszawskiej 29,
- na formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia.
4. W przypadku przesłania uwag drogą pocztową decyduje data wpływu do Biura
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Grodkowie, a nie data stempla pocztowego.

5. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą
składać pisemnie uwagi i wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały w
terminie wskazanym w ust.2
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Grodkowa
/-/ Marek Antoniewicz

