
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.109.2016
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/147/2012 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia obwodu szkoły publicznej - 

Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446), art.5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn.zm.) oraz §4 uchwały nr LI/380/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 
29 września 2010 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 prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, zarządzam:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/147/2012 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30  maja 2012 r. w sprawie określenia obwodu szkoły publicznej -  Szkoły 
Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4.

2. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszego zarządzenia.

3. Wyznaczam dzień 6 czerwca 2016 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 10 czerwca 2016 r. jako 
dzień zakończenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi ZOPO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta

mgr inż. Wacław Kęska
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Załącznik do Zarządzenia Nr RZ.0050.109.2016

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 3 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Pyskowice o przeprowadzeniu konsultacji

Konsultacjom podlega projekt uchwały w sprawie:

zmiany uchwały nr XX/147/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie 
określenia obwodu szkoły publicznej - Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia4.

Termin konsultacji: od 6 czerwca 2016 r. do 10 czerwca 2016 r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacji są działające na terenie gminy Pyskowice organizacje 
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mające wpisaną w działalność 
statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Uwagi dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia 
drogą elektroniczną na adres: zopo@pyskowice.pl lub pisemnie na adres: Zespół Obsługi Placówek 
Oświatowych w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, przy czym o zachowaniu 
terminu decyduje data wpływu opinii do ZOPO w Pyskowicach.

Wzór formularza zgłoszenia opinii znajduje się na stronie www.pyskowice.pl w zakładce Organizacje 
pozarządowe.

Protokół z przebiegu konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.pyskowice.pl w 
zakładce przeznaczonej dla organizacji pozarządowych.
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