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Sprawozdanie z konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Radlinie, ulica  

Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego  

w Radlinie przy ulicy Orkana 23 

 

 

 

 

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego                          

od dnia 3 listopada 2011 roku do 18 listopada 2011 roku. 

 

W okresie przeznaczonym na konsultacje nie wpłynęły żadne opinie dotyczące w/w 

projektu uchwały. 

 

Stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w przedmiotowej sprawie jest następujące: 

 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 roku postanowił 

przekazać Radzie Powiatu Wodzisławskiego projekt uchwały w celu jej podjęcia na sesji  

w miesiącu grudniu 2011 roku. 

Stanowisko zostało skierowane do publikacji na stronie internetowej Powiatu. 

 

 

      Starosta Powiatu Wodzisławskiego 

                                 / - / 

            mgr inż. Tadeusz Skatuła 
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