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Ogloszenie o konsultacjach spolecznych projektu uchwaly w sprawie ustalenia planu

sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Bialystok

Przedmiotem konsultacji spolecznych jest projekt uchwaly w sprawie ustalenia planu

sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych

prowadzonych przez Miasto Bialystok.

2. Konsultacje prowadzone s4 w oparciu o zapisy uchwaly Nr L)?800/10 Rady Miejskiej

Bialegostoku z dnta 25 pu2dziernika 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji spolecznych z orgar.izacjanri pozarzqdowymi i innymi podmiotami

prowadz4cymi dzialalnoSd w zakresie po2ytku publicznego projekt6w akt6w prawa

miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci statutowej organizacji

pozarz4dowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 282, poz. 3591) oraz przepisy

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci po21'tku publicznego i wolontariacie

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1321 ze zrr,.).

3. Adresatem konsultacji spolecznych s4 organizacje pozarz4dowe oraz podmioty,

o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dria 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno5ci

po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zrn.),

prowadz4ce dzialalnoS6 statutowq na terenie Miasta Bialystok.

4. Konsultacje przeprowadza siE w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycjt

Srodowisk Miasta Bialegostoku na temat zapis6w zawartych w projekcie uchwaly

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych

w szkolach podstawowych prow adzonych przez Miasto Bialystok.

5. Projekt ww. uchwaly wraz z ankiet4 konsultacyjn4 zostan4 opublikowane na portalu

miejskim www.bialystok.pl w zakladce "DLA MIESZKANCOWBIALYSTOK
OBYWATELSKI", w sekcji ,,Konsultacje i opinie", podsekcja ,,Konsultacje z NGO"

oraz przeslany poczt4 elektroniczn4 orgwizacjom pozarzqdowym znajduj4cyrn sig

w bazie danych Centrum Wsp6lpracy Organizacji Pozarz4dowych.

6. Za przeprowadzenie konsultacji spotecznych odpowiada Departament Edukacji

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Legionowej 7.

7. Opinie do projektu uchwaly nale2y sklada6 w formie pisemnej za pomocq ankiety

konsultaclnej do dnia ./J... S.iA.v.p.n .\.&. 2022 r. opinie moima przekaza(
I



osobiScie, listownie za poSrednictwern Poczty Polskiej lub innego operatora,

do Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku ul. Legionowa 7

15-281 Bialystok, b4dL przesla6 poczl"4 elektroniczn4 na adres e-mail:

edukacj a@um.bialystok.pl.

8. Warunkiem udzialu w konsultacji jest podanie nazwy orgwizacji i danych

rejestrowych oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upowaZnionej

do reprezentowania organizacji, zglaszajqcej udzial w konsultacjach.

9. Termin rozpoczgcia konsultacji spolecznych: . .?. .. 5.\. 2022 r.

1 0. Termin zakoriczenia konsuttaci i : . I J. . . . I .t?*. 0 *LtO.. .. ZOZZ r.-t
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Zal4cznik,t:

1. Projekt uchwaly w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w

przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bialystok

2. Ankieta konsultacyjna.


