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Sprawozdanie  z  konsultacji  społecznych  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.

Konsultacje społeczne przeprowadzono w oparciu o art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 5a

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Uchwałą

Nr  VII/45/2007  Rady  Gminy  Zielonki  z dnia  24  kwietnia  2007  r.  w  sprawie  zasad  i  trybu

przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami Gminy Zielonki i Uchwałą Nr XLII/41/2010 Rady

Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 15 lutego 2017 r. 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. 

Konsultacje  odbyły  się  w  dniach  od  24  lutego  2017  r.  do  3  marca  2017  r.  w  formie

przedłożenia  wypełnionej  ankiety  –  formularza,  którą  należało  przekazać  w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 3 marca 2017 r. 

W/w ankietę  -  formularz  można było  wysłać  pocztą  lub  złożyć  osobiście  na  Dzienniku

Podawczym  Gminnego  Zespołu  Ekonomiczno  -  Administracyjnego  Szkół  w Zielonkach,

ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki lub też przesłać drogą elektroniczną na adres gzeas@zielonki.pl

(decydowała data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę e-mail).
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W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna ankieta – formularz.

W dniu 20 marca 2017 r. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu nie wniosła uwag

do 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.

Wobec braku uwag/propozycji Wójt Gminy Zielonki podjął decyzję o przedłożeniu Radzie

Gminy Zielonki projektu ostatecznej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci

publicznych  przedszkoli  i oddziałów  przedszkolnych  w szkołach  podstawowych  prowadzonych

przez gminę Zielonki.

Rada Gminy Zielonki w dniu 23 marca 2017 roku zaakceptowała przedstawiony projekt

i podjęła  uchwałę  Nr  XXV/17/2017  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych

i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci

publicznych  przedszkoli  i oddziałów  przedszkolnych  w szkołach  podstawowych  prowadzonych

przez gminę Zielonki. 

Przedmiotowa uchwała została udostępniona do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej

gminy Zielonki.

  Wójt Gminy Zielonki 

 /-/ mgr Bogusław Król
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