Zarządzenie Nr 0050.7.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
z dnia 31stycznia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z § 1 ust. 1 i ust. 2 oraz
§ 2 ust. 1 pkt. 3 załącznika do Uchwały Nr XLV/339/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia
18 marca 2010 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych na terenie Miasta i Gminy Siewierz

zarządzam:

§1.
Przeprowadzić konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Siewierzu
w sprawie:
1)
określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Siewierz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
2)
określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych szkoły podstawowej w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkół prowadzonych przez Gminę Siewierz, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
§ 2.
1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie badania opinii mieszkańców
z wykorzystaniem formularzy ankietowych, stanowiących Załączniki do niniejszego
Zarządzenia.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców dot.
projektów uchwał będących przedmiotem konsultacji przez:
1)

opublikowanie ankiety na stronie internetowej urzędu: www.siewierz.pl,

2)
udostępnienie formularzy ankiety w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz – w Punkcie
Obsługi Interesanta.
§ 3. Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 2 lutego 2017 r. do 16 lutego 2017 r.

§ 4.
Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz
posiadający w dniu ich przeprowadzenia prawo wyborcze do rady miejskiej.
§ 5.
Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu:
www.siewierz.pl oraz w „Kurierze Siewierskim” w wydaniu następującym po ich
zakończeniu.
§ 6.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Promocji.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

