
STAROSTWO POWIATOWE                Racibórz, dnia 26.11.2019 r. 

              w Raciborzu  

               Plac Okrzei 4 

     47-400 R A C I B Ó R Z 

 

ZW.0022.1.2.2019 

 

OGŁOSZENIE 
 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  na zajęcia 

rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach 

oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów 

możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

 

1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii podmiotów wymienionych w tytule ogłoszenia 

działających na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  na zajęcia 

rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach 

oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski,  liczby punktów 

możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

3. Konsultacje rozpoczynają się dnia 29 listopada 2019r. Termin zakończenia konsultacji 

ustala się na dzień  6 grudnia 2019r. 

4. Konsultacje przeprowadza się w formie: 

a) pisemnego wyrażania opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego  

załącznik nr 2 do uchwały nr 54/264/2019/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z 

dnia  

26 listopada 2019 r. – kierowanymi na adres: 

Referat Edukacji 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Plac Okrzei 4 

47-400 Racibórz; 

b) elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego 

załącznik nr 2 do uchwały nr 54/264/2019/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z 

dnia 26 listopada 2019 r. – kierowanymi na adres: edukacja@powiatraciborski.pl. 

5. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem teren Powiatu Raciborskiego. 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pani Danuta 

Miensopust  - Kierownik  Referatu Edukacji tel. 32 45 97 305, fax. 32 41 58 736, e-mail: 

edukacja@powiatraciborski.pl. 

 
KIEROWIK REFERATU                                                               Wicestarosta 

           EDUKACJI   

       Danuta Miensopust                                                                    Marek Kurpis 
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