
Zarządzenie Nr 1020(68)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 

XVII/233/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie lokalnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła (ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2013 poz. 

594  ze  zm.) oraz  §  1  pkt  2  załącznika  do Uchwały  Nr  VII/62/11  Rady  Miasta  Piły  z  dnia

29 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 

Gminnej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły, Prezydent  Miasta  Piły  zarządza,

co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w celu wyrażenia opinii przez 

Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany 

Uchwały  Nr  XVII/233/12 Rady  Miasta  Piły  z  dnia  28  lutego  2012  r. w  sprawie 

lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła (ze zm.).

2. Podstawą  zmiany  przedmiotowego  dokumentu  jest  doprecyzowanie

i ujednolicenie nazewnictwa uchwały, aby odzwierciedlało wcześniej podjęte decyzje 

związane ze zmianą zakresu rzeczowego regulowanej materii, która stanowi załącznik 

do zarządzenia.

§ 2.1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 24 kwietnia 2014 r.

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 08 maja 2014 r.

§ 3. Nieprzedstawienie  opinii  w  wyznaczonym  terminie  konsultacji  jest 

równoznaczne z rezygnacją z prawa jej wyrażenia.

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  zostanie  przekazany  Radzie  projekt 

uchwały, o którym mowa w § 1.1. zarządzenia w wersji papierowej i elektronicznej.



§ 5. Komórką  organizacyjną  Urzędu  Miasta  Piły  odpowiedzialną 

za przygotowanie  i  przeprowadzenie  konsultacji  jest  Wydział  Oświaty,  Kultury 

i Sportu.

§ 6. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Wydziału  Oświaty, 

Kultury i Sportu.

§ 7. Zarządzenie  obowiązuje  z  dniem  podjęcia  i  podlega  zamieszczeniu  

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 1020(68)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 

XVII/233/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie lokalnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła (ze zm.)

W związku  z  art.  30  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 

gminnym (j.t.  Dz.U. 2013 poz. 594 ze zm.) oraz § 1 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr 

VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 

Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  która  nakłada  obowiązek  przeprowadzenia 

konsultacji  i  wyrażenia opinii  organizacji  pozarządowych,  w przedmiocie  projektów 

uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, uważam, iż 

podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

DYREKTOR
Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu

/-/ Sebastian Dzikowski



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 1020(68)14

Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

— PROJEKT —

Uchwała Nr …....................

Rady Miasta Piły

z dnia …................................

zmieniająca uchwałę Nr XVII/233/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. 

w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Piła (ze zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t.  Dz.U. 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września  

1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm. )  Rada Miasta Piły uchwala

co następuje:

§ 1.  W  uchwale Nr  XVII/233/12  Rady Miasta  Piły z dnia  28 lutego 2012 r. 

w sprawie  lokalnego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  uczniów  szkół 

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła (ze 

zm.) wprowadza się zmianę polegającą na tym, że:

w tytule uchwały w miejsce: „[…] dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła“ 

wpisuje się: „[…] funkcjonujących na terenie Gminy Piła”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr …..................

Rady Miasta Piły

z dnia …..................................

zmieniającej uchwałę Nr XVII/233/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. 

w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Piła (ze zm.)

Podstawą  zmiany  przedmiotowego  dokumentu  jest  doprecyzowanie

i ujednolicenie nazewnictwa uchwały, aby odzwierciedlało wcześniej podjęte decyzje 

związane ze zmianą zakresu rzeczowego regulowanej materii.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


