BM.0050.37.2020
Zarządzenie Nr 37/2020
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1
Uchwały Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa
miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 14644), zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedmiot konsultacji.
1.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka.

2.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu
uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
Wyznacza się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 17 lutego 2020 r., a termin zakończenia na 24
lutego 2020 r.
§ 3. Forma konsultacji
1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Kobyłka.
2. Konsultacje odbywają się poprzez zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie
internetowej Urzędu Miasta Kobyłka w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Kobyłka na formularzu konsultacyjnym, który stanowi załącznik do Uchwały
Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa
miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
3. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@kobylka.pl;
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka;
3) osobiście – poprzez złożenie formularza konsultacyjnego w kancelarii (pokój nr 5 parter)

Urzędu Miasta Kobyłka.
4. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia na stronie
internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach
ogłoszeń.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Konsultacje przeprowadza Kierownik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kobyłka.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń.

