ZARZĄDZENIE Nr 1050/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 24.04.2018 r.
w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych, z inicjatywy Prezydenta Miasta
Krakowa, w przedmiocie przygotowania projektu sieci szkół podstawowych
od 1 września 2019 r.
Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 4 ust. 1 lit. a) i ust. 2 zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych inwestycji i projektów miejskich w Gminie Miejskiej Kraków, stanowiących załącznik
do uchwały nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów
miejskich (z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Uruchamia się pełne konsultacje społeczne (zwane dalej konsultacjami) dotyczące
przygotowania projektu sieci szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji będzie projekt sieci szkół podstawowych od września
2019 r.
2. Celem konsultacji jest: poznanie opinii mieszkańców o istniejącej sieci szkół
podstawowych oraz zebranie propozycji rozwiązań dotyczących projektu sieci szkół
od 1 września 2019 r.
3. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 7 maja 2018 r.
4. Przewidywany termin zakończenia konsultacji ustala się na 31 maja 2018 r.
5. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem wszystkich zainteresowanych mieszkańców
Gminy Miejskiej Kraków.
§ 3. Konsultacje prowadzone będą za pomocą następujących instrumentów dialogu
społecznego:
1) umieszczania pełnych informacji na temat konsultacji w internetowym serwisie „Dialog
Społeczny” wraz z forum (www.dialogspoleczny.pl);
2) umieszczania informacji o konsultacjach w „Biuletynie Informacji Publicznej”
(www.bip.krakow.pl);
w
internetowych
serwisach:
„Magiczny
Kraków”
(www.krakow.pl), „Portal edukacyjny” (www.portaledukacyjny.krakow.pl);
3) spotkań z mieszkańcami;
4) merytorycznej analizy wniosków, uwag i postulatów pod kątem możliwości ich
uwzględnienia w opracowywanej sieci szkół podstawowych.
§ 4. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji i koordynację działań jest
Wydział Edukacji
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

