
Zarządzenie Nr 11/2020 

Wójta Gminy Dynów 

z dnia 25 lutego 2020 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zamiaru 

przekształcenia szkół: Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej, 

Szkoły Podstawowej w Dylągowej, Szkoły Podstawowej nr 2  

im.  B. Markiewicza w Harcie, Szkoły Podstawowej w Ulanicy  

w gminie Dynów. 
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zmianami) oraz  

w związku z § 1 ust. 1 uchwały Nr X(65)2019 Rady Gminy Dynów z dnia 

31.10.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Dynów zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie Gminy Dynów 

w sprawie zamiaru przekształcenia: 

1) Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej;  

2) Szkoły Podstawowej w Dylągowej; 

3) Szkoły Podstawowej nr 2  im. B. Markiewicza w Harcie; 

4) Szkoły Podstawowej w Ulanicy. 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii wszystkich mieszkańców Gminy Dynów, 

pozyskania informacji, sugestii czy propozycji co do sposobu rozstrzygnięcia 

sprawy, o której mowa w ust. 1.  
 

§ 2 

 

 

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 26.02.2020r. do 10.03.2020r. 

 

§3 

 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez wniesienie 

uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Dynów. 

2. Uwagi, wnioski, opinie należy zgłaszać na adres Urzędu Gminy w Dynowie lub 

pocztą elektroniczna na adres: urzad@dynow.regiony.pl. 

 

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: „KONSULTACJE: 

uwagi/opinie/wniosków do zamiaru przekształcenia szkół podstawowych: 

1) Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej  

2) Szkoły Podstawowej w Dylągowej 

3) Szkoły Podstawowej nr 2  im. B. Markiewicza w Harcie 

4) Szkoły Podstawowej w Ulanicy”. 

3. Nie będą uwzględniane: opinie, wnioski, uwagi, które wpłynęły po terminie tj. 

po dniu 10.03.2020r. oraz anonimowe. 
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§4 

 

Wszelkie uwagi, wnioski i opinie dotyczące zamiaru przekształcenia szkół:  

1) Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej  

2) Szkoły Podstawowej w Dylągowej 

3) Szkoły Podstawowej nr 2  im. B. Markiewicza w Harcie 

4) Szkoły Podstawowej w Ulanicy 

które nie zostały rozpatrzone w innym, przewidzianym przepisami prawa trybie 

rozpoznania, a wniesione i nie rozpatrzone przed datą ogłoszenia konsultacji, mogą być 

rozpatrzone w ramach konsultacji, o ile wnioskodawca w stosunku do takich 

uwag/opinii lub wniosków złoży na piśmie wniosek o skierowanie ww. pism do 

konsultacji w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych, o których 

w niniejszym paragrafie. 

 

§5 

 

1. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla 

organów Gminy Dynów. 

2. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dynowie, na stronie 

internetowej Gminy Dynów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

w Dynowie. 

 

 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

Wójt Gminy Dynów 

(-) 

Wojciech Piech 

 
 

 

 

 


