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Ogloszenie o konsultacjach spolecznych projektu uchwaly w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkol podstawowych prowadzonych przez Miasto Bialystok oraz

okreSlenia granic obwod6w publicznych szk6l podstawowych

Przedmiotem konsultacji spolecznych jest proj ekt uchwaly w sprawie ustalenia planu

sieci publicznych szk6l podstawowych prowadzonych przez Miasto Bialystok oraz

okeSlenia granic obwod6w publicznych szk6l podstawowych.

3. Adresatem konsultacji spoiecznych s4 organizacje pozarz4dowe oraz podmioty,

o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustauy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialno6ci

poZltku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), prowadz4ce

dzialalnoSi statutow4 na terenie Miasta Biaiystok.

4. Konsultacje przeprowadza sig w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji

Srodowisk Miasta Bialegostoku na temat zapis6w zawartych w projekcie uchwaly

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk6l podstawowych prowadzonych przez

Miasto Bialystok oraz okreilenia granic obwod6w publicznych szk6l podstawowych.

5. Projekt ww. uchwaly wraz z mkielq konsultacyjn4 zostan4 opublikowane na portalu

miejskim www.bialystok.pl w zakladce "DLA MIESZKANCOWIBIA.I-yST Of
OBYWATELSKI", w sekcji ,,Konsultacje i opinie", podsekcja ,,Konsultacje z NGO"

oraz przeslane poczt4 elektroniczn4 organizacjom pozarz4dowym znajdujqcym sig

w bazie danych Centrum Wsp6lpracy Organizacji Pozarz4dowych.

6. Za przeprowadzenie konsultacji spolecznych odpowiada Departament Edukacj i

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Legionowej 7.

7 Opinie do projektu uchwaly 
rnalezy

konsultacyjnej do dnia .*.L. . . .4.

2. Konsultacje prowadzone s4 w oparciu o zapisy uchwaly Nr L)V800/10 Rady Miejskiej

Bialegostoku z dnia 25 puidziemika 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji spolecznych z organizacjarti pozarz4dowymi i innymi podmiotami

prowadz4cymi dzialalnod6 w zakesie poz),tku publicznego projekt6w akt6w prawa

miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci statutowej organizacji

pozarzqdowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 282, poz. 3597) oraz przepisy

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci pozyku publicznego i wolontariacie

(Dz. U. 22022 r. poz. 1327).



osobiScie, listownie za poSrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

do Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku ul. Legionowa 7,

15-281 Bialystok, bqd1 przesiai pocz.t4 elektroniczn4 na adres e-mail:
edukacja@um.bialystok.pl.

8. Warunkiem udziaiu w konsultacji jest podanie nazwy organizacji i danych
rejestrowych oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upowzrinionej
do reprezentowania organizacji, zglaszaj4cej udzial w konsultacjach.

9. Termin rozpoczgcia konsultacji spolecznych: ,uhp-C9........... zozz,.

I 0. Termin zakoriczenia konsultacji 22htr 2022 r.a_
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ZalqcznrY,t:

1. Projekt uchwaly w sprawie ustalenia planu sieci publicmych szk6l podstawowych

prowadzonych przez Miasto Bialystok oraz okedlenia granic obwod6w publicznych

szk6l podstawowych.

2. Ankieta konsultacyjna.



ANKIETA KONSULTACYJNA

Uchwaly w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk6l podstawowych
prowadzonych przez Miasto Bialystok oraz okreSlenia granic obwodrSw publicznych

szk6l podstawowych

Informacje o organizacji

Proporycje do uchwaty

F ckr
:PCA PREZYDENIA MIASTA

I Nazwa organizacj i

Adres do korespondencji

Numer w Krajowym
Rejestrze Sqdowym lub
innym
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Imig i nazwisko, kontakt
do osoby upowaZnionej do
reprezentacj i organizacj i,
zglaszalEcej udzial
w konsultacjach

Proporycja zapisu w uchwale
w sprawie ustalenia planu sieci

publicznych szk6l
podstawowych prowadzonych
przez Miasto Bialystok oraz
okre5lenia granic obwod6w

publicznych szk6l
podstawowych

Uzasadnienie zapisu

DENTA MIASTA

Bialystok, dnia
08, LIP ?n??

)
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Czytelny podpis osoby wypetniaj4cej ankietg




