
ZARZĄDZENIE 0050/10/2015 

Wójta Gminy Bojszowy 

z dnia 02.02.2015r. 

 

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie 

określenia kryteriów liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących 

w postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2015-

2016    

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2013, poz. 594 z późn. zmianami) oraz na podstawie § 4 uchwały XXXVII/191/2010 Rady Gminy 

Bojszowy z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów 

prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

 

Wójt Gminy Bojszowy 

zarządza 

1. Przedstawić do konsultacji: 

- projekt uchwały Rady Gminy Bojszowy z dnia 09.02.2015r. w sprawie określenia kryteriów 

liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 

do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2015-2016    

który jest umieszczony na tablicach ogłoszeń Gminy Bojszowy oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” 

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 2 lutego 2015 roku i kończą się 9 lutego 2015 roku 

3. Uprawnione podmioty mogą zgłaszać pisemnie opinie na wzorze formularza, który stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.bojszowy.pl/pl/59518/0/2015-rok.html


Załącznik  
do Zarządzenia Nr 0050/10/2015  

Wójta Gminy Bojszowy 
z dnia 02.02.2015r. 

 
 

Formularz zgłaszania opinii do projektu 

Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia kryteriów liczby punktów za kryteria na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola 

w Bojszowach na rok szkolny 2015-2016 

 

Nazwa podmiotu spełniającego warunki art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Uwagi do projektu 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Propozycje rozwiązań 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

 

a …………………………………………… 

b …………………………………………… 

c …………………………………………… 

d …………………………………………… 

e …………………………………………… 

 


