
ZARZĄDZENIE  Nr 274/2017 

RADY GMINY TUŁOWICE  

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Tułowice na lata 2018-2028 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r.,poz.1875) oraz uchwały Nr XXV/124/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2016 w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tułowice zarządza się, co 

następuje: 

§ 1.  

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Tułowice na lata 2018-2028. 

§ 2.  

Konsultacje społeczne projektu, o którym mowa w § 1 zarządzenia odbędą się w terminie od 19 grudnia 2017 r. do 

5 stycznia 2018 r. 

§ 3.  

1. Konsultacje prowadzone będą w formie zgłaszania uwag i propozycji – poprzez wyrażenie pisemnych uwag i 

propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. 

2. Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie mieszkańcom tekstu projektu w formie papierowej i w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej gminy www.tulowice.pl i BIP-ie w zakładce „Konsultacje projektów – 

Programy, strategie rozwoju, plany” oraz stworzenie możliwości zgłaszania uwag i propozycji do projektu w 

terminie, o którym mowa w § 2. 

3. Uwagi i propozycje należy wnosić w następujący sposób: 

 za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice) 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opstulowice@wp.pl lub tulowice@tulowice.pl 

 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Tułowicach. 

§ 4.  

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren gminy Tułowice. 

§ 5.  

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach 

– Ewa Ziubrzycka-Bień. 

§ 6.  

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Tułowice. 
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§ 7.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na: 

1) tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tułowice; 

2) stronie internetowej gminy; 

3) Biuletynie Informacji Publicznej. 

 Wójt Gminy Tułowice 

Andrzej Wesołowski  
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FORMULARZ UWAG I PROPOZYCJI DO PROJEKTU „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY TUŁOWICE NA LATA 2018-2028’’ 

Formularz uwag i propozycji do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Tułowice na lata 2018-2028’’. 

 

Dane osoby zgłaszającej propozycje 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej 

 

 

Dane teleadresowe (miejscowość, telefon, e-mail)  

 

 

Uwagi i propozycje do projektu  

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tułowice  

na lata 2018-2028”. 

 

Paragraf Programu 

(proszę wskazać ustęp i punkt) 

 

Uzasadnienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis osoby zgłaszającej uwagi i propozycje.  
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