ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2012
WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały
nr XVIII/36/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno
–przedszkolnych, gimnazjów, zespołów szkół ogólnokształcących oraz psychologom,
pedagogom i logopedom.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.), § 2 i § 3 ust. 1 uchwały Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy
Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
zarządzam, co następuje:
§1
1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie
zmiany uchwały nr XVIII/36/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolnoprzedszkolnych, gimnazjów, zespołów szkół ogólnokształcących oraz psychologom,
pedagogom i logopedom, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.
3. Niniejsze zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
Krzyżanowice z oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanowice.
4. Określa się :
- termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 maja 2012 r.
- termin zakończenia konsultacji na dzień 30 maja 2012 r.
5. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy złożyć do Urzędu Gminy Krzyżanowice w terminie
określonym w ust. 4. według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi GZOKSiT, a nadzór nad jego wykonaniem
będę sprawował osobiście.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

