
UCHWAŁA NR XXII/144/16
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
projektu "Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016 - 2022"

Na podstawie § 6 ust. 4 Uchwały Nr XXX/277/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013r.                   
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ozimek 
/Dz.Urz.Woj.Opol. z 2013r. poz.1126/ Rada Miejska w Ozimku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1 Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016 – 2022 prowadzone 
będą w formie imiennego wyrażania opinii  lub złożenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Ozimek 
na lata 2016 - 2022. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zbieranie pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców odbywać się będzie przez upublicznienie 
informacji o konsultacjach wraz z projektem dokumentów na gminnej platformie 
internetowej: www.ozimek.pl , www.bip.ozimek.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.

3. Formularze konsultacyjne należy składać w terminie określonym w § 2.

4. Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@ozimek.pl , lub złożyć osobiście 
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46 – 040 Ozimek(lub 
przesłać na ten adres).

§ 2. Konsultacje w przedmiotowej sprawie potrwają 21 dni od dnia opublikowania informacji o rozpoczęciu 
konsultacji w źródłach, o których mowa w § 1 ust. 2 tj. od dnia 09.05.2016r. – 30.05.2016r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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Załącznik do uchwały Nr XXII/144/16

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY
STRATEGII ROZWOJU GMINY OZIMEK NA LATA 2016-2022

1. Informacje o zgłaszającym:

imię i nazwisko/ nazwa organizacji

……………………………………………………………

adres do korespondencji

……………………………………………………………

e-mail i telefon kontaktowy

……………………………………………………………

2. Zgłaszane uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016-2022.

Lp. Część do którego odnosi się uwaga
(nr strony, część, obszar)

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

1.

2.

3.

Data i podpis: ..........................................................................................................................

Formularz należy przesłać:

1. w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@ozimek.pl , w tytule e - maila prosimy wpisać „Konsultacje 
społeczne Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016-2022”; lub

2. złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46 – 040 
Ozimek(lub przesłać na ten adres).
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