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Zarządzenie Nr 30/2017
 Wójta Gminy Zielonki 
z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  gminy  Zielonki  oraz

organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego prowadzącymi działalność

na obszarze gminy na temat   projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

prowadzonych  przez  gminę  Zielonki  do  nowego  ustroju  szkolnego  oraz  zmiany  uchwały

w sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych  w szkołach

podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki

Na podstawie art. 5a i w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Uchwały Nr VII/45/2007 Rady

Gminy Zielonki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

z mieszkańcami Gminy Zielonki (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 6 lipca  2007 r. Nr 501, poz.

3314) i  Uchwały Nr XLII/41/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010 r.  w sprawie

konsultacji z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 18 października

2010 r. Nr 538, poz. 4031), Wójt Gminy Zielonki zarządza, co następuje:

  

  §1

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne na obszarze gminy Zielonki w okresie od dnia 24 lutego

2017 r. do dnia 3 marca 2017 r.

2.  Przedmiotem  konsultacji  społecznych  jest  przedstawienie projektu  dostosowania  sieci  szkół

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz

zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci  publicznych przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki w okresie od 1 września 2017 r.

3.  Celem  konsultacji  społecznych  jest  poznanie  opinii  mieszkańców  gminy  Zielonki  oraz

organizacji  pozarządowych  i  podmiotów  pożytku  publicznego  prowadzących  działalność

na obszarze gminy na temat projektu, o którym mowa w ust. 2.

4.  Uprawnionymi  do  udziału  w  konsultacjach  są  mieszkańcy  gminy  Zielonki  oraz  organizacje

pozarządowe i podmioty pożytku publicznego prowadzące działalność na obszarze gminy.

 

 



§2 

Konsultacje społeczne będą prowadzone w następującej formie:

a)  udostępnienie ankiety – formularza uwag/propozycji  jako formy przeprowadzenia konsultacji

społecznych, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia, w Biuletynie Informacji Publicznej gminy

Zielonki  w zakładce:  Prawo -  Projekty aktów normatywnych (wejście  przez stronę internetową

gminy  Zielonki  -  www.zielonki.pl)  oraz  na  stronie  internetowej  gminy  Zielonki  w  zakładce:

Konsultacje społeczne,

b) udostępnienie ankiety - formularza uwag/propozycji do odbioru w siedzibie Gminnego Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół  w  Zielonkach,  ul.  Galicyjska  17,  32-087  Zielonki,

w pokoju nr 2 w czasie pracy jednostki pomiędzy godziną 9.00 a 15.00.

c) publikacja Uchwały Nr XXIV/3/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki

do  nowego  ustroju  szkolnego  oraz  zmiany  uchwały  w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych

przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  gminę

Zielonki,  stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia,  w Biuletynie Informacji  Publicznej gminy

Zielonki  w zakładce:  Prawo -  Projekty aktów normatywnych (wejście  przez stronę internetową

gminy  Zielonki  -  www.zielonki.pl)  oraz  na  stronie  internetowej  gminy  Zielonki  w  zakładce:

Konsultacje społeczne,

d)  udostępnienie  w/w  uchwały  do  wglądu  w  siedzibie  Gminnego  Zespołu  Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki, w pokoju nr 2 w czasie

pracy jednostki pomiędzy godziną 9.00 a 15.00, 

§3

Wypełnione ankiety - formularze uwag/propozycji można przekazać za pomocą jednej z poniższych

form:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: gzeas@zielonki.pl (liczy się data wpływu),

b)  osobiste  złożenie  na  Dzienniku  Podawczym  Gminnego  Zespołu  Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Zielonkach,  ul.  Galicyjska 17,  32- 087 Zielonki, w godzinach jego

urzędowania (liczy się data wpływu),

c)  wysłanie  pocztą  tradycyjną  na  adres:  Gminny  Zespół  Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (liczy się data wpływu).

http://www.zielonki.pl/
mailto:gzeas@zielonki.pl
http://www.zielonki.pl/


§4

1. Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy Zielonki

w zakładce: Konsultacje społeczne, nie później niż 14 dni od daty zakończenia konsultacji. 

2. Sprawozdanie z konsultacji społecznych zostanie opublikowane na stronie internetowej gminy

Zielonki w zakładce: Konsultacje społeczne, nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

 

§5

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Gminnego  Zespołu  Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Zielonkach. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Wójt Gminy Zielonki

           

(-) mgr Bogusław Król



UZASADNIENIE.

Nowa sieć szkół w gminie Zielonki – konsultacje dla mieszkańców gminy oraz organizacji

pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego działających na obszarze gminy.

Stosownie  do  stanowiska  organu  administracji  rządowej  w  sprawie  procedowania  uchwał

w związku z wdrażaną reformą oświatową, w dniach od 24 lutego 2017 r.  do 3 marca 2017 r.

prowadzone  będą  konsultacje  społeczne  dla  mieszkanców  gminy  Zielonki  oraz  organizacji

pozarządowych  i  podmiotów  pożytku  publicznego  działających  na  obszarze  gminy  na  temat

dostosowania sieci gminnych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz

zmiany Uchwały Nr XVII/19/2008 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 kwietnia 2008 r.  w sprawie

ustalenia  planu  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Zielonki. 

Na  obszarze  gminy  Zielonki  z  dniem 1  września  funkcjonować  będzie  sieć  publicznych  szkół

podstawowych powstałych z mocy prawa w wyniku przekształceń:

-dotychczasowej  sześcioletniej  szkoły  podstawowej  w  Owczarach  w  ośmioletnią  szkołę

podstawową, 

-dotychczasowych  zespołów  szkół  w  Bibicach,  Korzkwi,  Woli  Zachariaszowskiej

i Zielonkach w ośmioletnie  szkoły  podstawowe,  w  których  w  latach  szkolnych  2017/2018  i

2018/2019 funkcjonować będą dotychczasowe klasy gimnazjalne aż do ich wygaśnięcia z dniem 31

sierpnia 2019 r.

Obwody szkół podstawowych i klas gimnazjalnych nie ulegają zmianie. 

W okresie od podjęcia Uchwały Nr XVII/19/2008 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Zielonki,  zmianie uległy adresy siedzib przedszkoli

prowadzonych  przez  gminę,  a  oddziały  przedszkolne  funkcjonujące  w  dotychczasowych

sześcioletnich  szkołach  podstawowych  od  dnia  1  września  2017  r.  funkcjonować  będą

w ośmioletnich szkołach podstawowych. 

Szczegóły  na  temat  struktury  oświaty  w gminie  Zielonki  z  dniem 1  września  2017 r.  zawiera

Uchwała Nr XXIV/3/2017  Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 roku  w sprawie projektu

dostosowania  sieci   szkół  podstawowych  i  gimnazjów  prowadzonych  przez  gminę  Zielonki

do nowego  ustroju  szkolnego  oraz  zmiany  uchwały  w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych

przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Zielonki


