Zarządzenie Nr 22/2020
Wójta Gminy Dynów
z dnia 27 marca 2020
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zamiaru
przekształcenia szkół : Szkoły Podstawowej nr 2 im. B. Markiewicza w Harcie,
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej 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 2019 r., poz.506 z późn.zm.) 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
przekształcenia:
1) Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej
2) Szkoły Podstawowej nr 2 im. B. Markiewicza w Harcie;
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 27 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.
§3 Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane
do mieszkańców gminy Dynów: jestem za/przeciw/nie mama zdania. Ankieta zapytania do
mieszkańców gminy - stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Odpowiedzi na zapytania należy zgłaszać na adres Urząd Gminy w Dynowie lub pocztą
elektroniczną na adres: urzad@dynow.regiony.pl.
Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać „ KONSULTACJE
odpowiedź na zapytanie o przekształcenie szkół podstawowych:
1) Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej
2) Szkoły podstawowej nr 2 im. B. Markiewicza w Harcie;
3. Nie będą uwzględniane: odpowiedzi , które wpłyną po terminie tj. po dniu 03.04.2020 r.
§4 Wszelkie odpowiedzi na zapytania dotyczące zamiaru przekształcenie szkół:
1) Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej
2) Szkoły podstawowej nr 2 im. B. Markiewicza w Harcie;
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 zapytań 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
(-)
mgr Wojciech Piech

Załącznik do Zarządzenia nr 22/2020
Wójta Gminy Dynów
z dnia 27 marca 2020 r.
Ankieta: w sprawie udzielenia odpowiedzi mieszkańców gminy Dynów na zapytanie.

1. Czy jesteś za/przeciw/nie mam zdania – w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Starzeńskiej.

za

przeciw

nie mam zdania

2. Czy jesteś za/przeciw/nie mam zdania – w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej
nr 2 im. B. Markiewicza w Harcie

za

przeciw

nie mam zdania

- proszę postawić znak X przy jednej z proponowanych odpowiedzi.

……………………..
(miejscowość)

………………………………
(podpis mieszkańca gminy)

