
Zarządzenie Nr  5
Wójta Gminy Cedry Wielkie

z dnia 13 stycznia 2016r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie określenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i do 
pierwszej klasy gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedry
Wielkie.

      Na podstawie art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(tj. Dz.U.z 2014r poz. 1118 , 1138,1146, z 2015r. Poz. 1255,1333,1399,1777) oraz załącznika do 
uchwały Nr I/8/10  Rady Gminy Cedry Wielkie  z dnia 27 listopada 2010r w  sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Cedry Wielkie w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2010r. 
Nr. 168, poz. 3481).

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w 
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
działającymi na terenie Gminy Cedry Wielkie w sprawie projektów uchwał:
    a) Uchwała Rady Gminy Cedry Wielkie  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w 
postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie.
    b) Uchwała Rady Gminy Cedry Wielkie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w 
postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej  dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest 
Gmina Cedry Wielkie.

2. Projekty uchwał o których mowa w ust.1 dostępne będą:
    a) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cedry Wielkie,
    b) na stronie internetowej gminy- www.cedry-wielkie.pl,
    c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie.
 

§ 2

1.Konsultacje przeprowadzane są w formie wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe
 i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r  o działalności pozytku    
publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Cedry Wielkie

2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać bezpośrednio 
     w formie wypełnionych ankiet stanowiących załącznik 1 i 2 do niniejszego zarządzenia:
     a)  w sekretariacie Urzędu Gminy Cedry Wielkie lub 
     b) w formie elektronicznej na adres :urzad@cedry-wielkie.pl

http://www.cedry-wielkie.pl/
mailto:urzad@cedry-wielkie.pl


§ 3

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia  14 stycznia 2016r do 26 stycznia 2016r

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Oświaty Kultury i Sportu. 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 
                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                              Janusz Goliński


