
 

Wodzisław Śląski, 10 grudnia 2015 r. 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie dotyczące konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Powiatu 

Wodzisławskiego w  przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie: 

zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 

2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. 

 

 

 

Działając na podstawie § 4 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr XVII/197/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego, Zarząd 

Powiatu Wodzisławskiego uchwałą Nr 332/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego w  przedmiocie projektu 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady 

Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu 

Domowi Dziecka w Gorzyczkach, postanowił przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Powiatu 

Wodzisławskiego powyższego projektu uchwały. 

 Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały zostały umieszczone 

na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego w zakładce „OGŁOSZENIA” oraz na tablicach 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. Konsultacje zostały 

przeprowadzone w dniach od 25 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2015 r. w formie wymiany opinii 

prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. 

 

 W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wypłynęły żadne opinie 

do projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: zmiany uchwały 

Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie 

nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. 

 

Zgodnie z § 17 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/197/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego przedkładam niniejsze sprawozdanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wodzisław Śląski, 10 grudnia 2015 r. 

 

 

Stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

 dotyczące konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego  

w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka 

w Gorzyczkach. 

 

 
 

Działając na podstawie § 4 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr XVII/197/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego, Zarząd 

Powiatu Wodzisławskiego uchwałą Nr 332/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego w  przedmiocie projektu 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady 

Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu 

Domowi Dziecka w Gorzyczkach, postanowił przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Powiatu 

Wodzisławskiego powyższego projektu uchwały. 

 Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały zostały umieszczone na 

stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego w zakładce „OGŁOSZENIA” oraz na tablicach 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.  Konsultacje 

zostały przeprowadzone w dniach od 25 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2015 r. w formie forum 

wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. 

 

 W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wypłynęły żadne opinie 

do projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: zmiany uchwały                                

Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie 

nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. 

 

Wobec powyższego Zarząd Powiatu Wodzisławskiego postanowił przekazać Radzie Powiatu 

Wodzisławskiego ww. projekt uchwały w celu jej podjęcia na sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 18 grudnia 2015 roku. 

Zgodnie z § 18 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/197/2012 Rady 

Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego, Zarząd Powiatu przekazuje 

Radzie Powiatu Wodzisławskiego stanowisko z przeprowadzonych konsultacji. 

 

 Stanowisko publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.   


