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Prezydenta łliasta Sosnowca
z dnia..ł)l..,hłt,!1,1*... J- łt -

dotYczące: PrzeProwadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzony.ń przez Miasto
Sosnowiec do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2o77r, do
31 sierpnia 2079 r,

Na Podstawie art.5a i30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnYm (Dz. U, z2016 r. poz.446 z póŹn, zm,) oraz § 3 uchwały nr 6a9/XXXVI/io13RadY Miejskiej W Sosnowcu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami sosnowca, zarządzam co następuje:

§1. PrzeProwadziĆ konsultacje społeczne których przedmiotem jest projekt uchwaływ sPrawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazja|nych i speclilnych prowadzonycń
Przez Miasto Sosnowiec do nowego ustroju szkolnego wprowadzónego ustawą - prawo
oŚwiatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstiwowych i speĆ3alnych na okres
od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 20t9r,
§2. Celem Przeprowadzenia konsultacji jest zebranie opinii i uwag do projektu
uchwały,októrymw§1.
§3. Termin rozpoczęcia konsultacji określa się na 27 marca 2017 r,I a termin
zakończenia konsultacji na 29 marca 20t7 r.
§4. Konsultacje sPołeczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.
§5. Adresatem konsultacji są mieszkańcy Sosnowci.
§6. Konsultacje Przeprowadzane będą w formie zgłoszenia uwag lub wyrazenia opinii do
PrzedłoŻonego Projektu, które należy złożyć w siedzibie wloziału Edukacji UrzęduMiejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 25, w godzinach: poniedziałek7,30-18.00 , wtorek-czwartek 7.30-15.30,-piątek'7.30-13.00 lub przesłać na adrespoczty'ele ktron icznej : wed. szko ly(O u m. sosnowiec. pl
§7, Informację o PrzeProwadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenieinformacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiógo, 

** 
aiul"tynie lnformacji Publicznej

M iasta sosnowca, na stronie internetowej www. końsultacje.sosńowiec, pl
§8, WYniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Inroimac1 -Fublicznej 

Miastasosnowca, o raz na stro n i e i nte rnetourefńIww*konstl ltac"i e §óqnnrłr irrr n l

ikowi Wydziału Edukacji.
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