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Bielsko-Biała, dnia 29 marca2017

r.

Protokół z konsultacji społecznych
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr lll/51/360/10 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2010 r, w sprawie szczegołowego sposobu konsultowania z radą
działalnościpozytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w ań. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktow prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalnościstatutowej tych organizaĄi (Dz. Urz. Woj, Sl. z 2O1O r.
Nr 196, poz. 2980 z pożn. zm.), w trybie ustalonym Uchwałą Nr 81/2017 Zarządu
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia20 marca2017 r. w sprawie określeniaformy i zakresu
przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkoł ponadpodstawowych
i specjalnych na terenie Powiatu Bielskiego, na okres od 1 września 2017 r.
do 31 sierpnia 2019 r., przeprowadzono konsultacje społeczne w ww. sprawie.
Konsultacjom poddany został projekt Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej
w sprawie dostosowania sieci szkoł ponadgimnazjalnych i specjalnych
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
oraz ustalenia sieci szkoł ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu
Bielskiego, na okres od 1 września2017 r. do 3'1 sierpnia 2019 r. Konsultacje
rozpoczęły się dnia 21.03.2017 roku, a zakonczyĘ się dnia 28.03.2017 roku,
Były przeprowadzone w formie pisemnej, zwykorzystaniem ankiety zgłaszania opinii
opublikowanej na stronie internetowej Powiatu www.powiat.bielsko.pl, które należało
składać w Biurze Obsługi Mieszkańca tut. Starostwa lub przesłać drogą elektroniczną
na adres: ankieta_oswiata@powiat.bielsko.pl. Za przeprowadzenie konsultacji
od powiad ało B u ro Pełnomoc nika Zarząd u ds. Oświaty.
i

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie zgłoszono zadnych

uwag iopinii.
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