
Zarządzenie Nr 12 

Wójta Gminy Raszyn 

z dnia 17 stycznia 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji społecznych dotyczących 

modelu nowej struktury szkoły podstawowej związanej z koniecznością stopniowego 

wygaszania działalności gimnazjum, do roku 2019 
 

Na podstawie art. 5a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

446 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r.              

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych                                         

z mieszkańcami Gminy Raszyn, zarządzam, co następuje: 

 

§1 

 W zarządzeniu Nr 4 Wójta Gminy Raszyn z dnia 5 stycznia 2017 r.  w sprawie  

przeprowadzenia  konsultacji społecznych dotyczących modelu nowej struktury szkoły 

podstawowej związanej z koniecznością stopniowego wygaszania działalności gimnazjum, do 

roku 2019, w związku z rozszerzeniem grupy uprawnionych do udziału w konsultacjach 

społecznych oraz wydłużeniem terminu prowadzenia konsultacji, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. §1 otrzymuje nowe brzmienie:  

”1.   Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne, których celem jest poznanie 

opinii  mieszkańców rodziców dzieci do lat 15, zamieszkałych w obwodzie Szkoły 

Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, dotyczącej określenia modelu 

nowej struktury szkoły podstawowej w Raszynie poprzez wybranie formy 

przekształcenia gimnazjum w nową (drugą) szkołę podstawową lub włączenia 

gimnazjum do obecnej szkoły podstawowej, w związku z koniecznością stopniowego 

wygaszania działalności gimnazjum, do roku 2019. 

2.  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy rodzice dzieci 

do lat 15  zamieszkali w Raszynie, Nowych Grocholicach, Puchałach, Rybiu tj. 

obwodzie Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie.” 

2.  §2 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:                                                                                                                        

       „2. Konsultacje będą prowadzone od dnia 17.01.2017 r. do dnia 06.02.2017 r.”  

 

§2 

Pozostałe postanowienia  zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Raszyn z dnia 5 stycznia 2017 r. w 

sprawie  przeprowadzenia  konsultacji społecznych dotyczących modelu nowej struktury szkoły 

podstawowej związanej z koniecznością stopniowego wygaszania działalności gimnazjum, do 

roku 2019  pozostają bez zmian. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 


