
ZARZĄDZENIE NR 15/17
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zamiaru likwidacji Przedszkola 
Samorządowego Nr 3 w Sułkowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 maja 2009 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice-

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

W związku z zamiarem likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sułkowicach zostaną przeprowadzone 
konsultacje społeczne na terenie Gminy Sułkowice.

§ 2. 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 16 – 22 lutego 2017 r.

2. W konsultacjach mogą wziąć udział:

1) mieszkańcy Gminy Sułkowice posiadający czynne prawo wyborcze;

2) organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zgodnie z działalnością statutową, działające na 
terenie Gminy Sułkowice.

§ 3. 

1. Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w formie ankiety, dostępnej w Urzędzie Miejskim 
w Sułkowicach (pok. 01) oraz na stronie internetowej Gminy.

2. Wypełnione ankiety będzie można:

1) przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub;

2) składać na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01) lub;

3)  przesyłać mailowo na adres: sulkowice@sulkowice.pl 

w terminie określonym w § 2 ust. 1.

§ 4. 

Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie 
internetowej Gminy.

§ 5. 

Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na 
stronie internetowej Gminy.

§ 6. 

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie i ogłoszenie wyników jest Kierownik 
Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji Urzędu Miejskiego.

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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