OGLOSZENIE W SPRAWIE KONSULTAJCI SPOLECZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 1 uchwaly Rady Powiatu Gliwickiego nr LII/357/2010 z dnia 4 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia szezegotowego sposobu konsultowania projektow aktow prawa
miejscowego zorganizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami, Zarzad Powiatu
Gliwickiego
OGLASZA
konsultacje spoleczne z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami projektu
uchwaly w sprawie szczegélowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w mieszkaniu
chronionym dziatajgcym na terenie Powiatu Gliwickiego
Konsultacje w przedmiotowej sprawie beda przebiegaly w sposdb nastepujacy:
1. 11.01.2022 r. zamieszezenie projektu ww. uchwaty na stronie internetowej
www.powiatgliwicki.pl w zakladce sprawy obywatelskie - ,,Konsultacje Spoleczne”
wraz z formularzem do zgtaszania opinii,
2. Termin konsultacji: od 11.01.2022 r. do 15.01.2022 r.
3. Forma zglaszania opinii: za posrednictwem poczty elektronicznej lub przy uzyciu
formularza na stronie internetowej,
4. Wydziat odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Wydziat Edukacji, Kultury,
Sportu i Spraw Spolecznych: wes@starostwo.gliwice.pl, tel.: 32 332 66 18.
Konsultacje uwaza sie za wazne bez wzgledu na liczbe uczestniczacych w nich organizacji.
Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnacje z prawa do jej
wyrazania.
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mgr Alicia ErBin-Meactaszczyk

Wydzial Edukacji, Kultury,

Sportu i Spraw Spolecznych
Nazwa Wydziatu

Pieczeé organizacji pozarzadowej

FORMULARZ ZGLOSZENIA OPINII
Projektu uchwaly w sprawie szczegdlowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w mieszkaniu
chronionym dziatajacym naterenie Powiatu Gliwickiego

Termin zgtaszania opinii do projektu uchwaly: od 11.01.2022 r. do 15.01.2022 r.
Forma konsultacji: zgtaszanie opinii za posrednictwem poczty elektronicznej lub przy uzyciu
formularzanastronie internetowej
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Imie i nazwisko osoby zglaszajacej opinie,
uprawnionej statutowo do reprezentowania
organizacji pozarzadowej lub upowaznionej w tym celu

Uwaga!
Formularz zgloszenia opinii nalezy przesta¢ zeskanowany dokumentza posrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail: wes@starostwo.gliwice.pl, tel. kontaktowy: 32 332 66 18.
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