
O G Ł O S Z E N I E 
WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE 

  z dnia 31 maja 2022 r. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 357/22 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 26 maja 2022 r. wydanym
na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.
559 ze zm.),  Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r.  w sprawie
określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z radami  działalności  pożytku  publicznego  lub
organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności
pożytku  publicznego  i o  wolontariacie,  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach
dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji  (Dz.  Urz.  Woj.  Łódzkiego  z 2011 r.  nr  36,
poz. 325)  oraz  § 1 ust. 2  uchwały Nr III/30/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Sędziejowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 235)  

Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza mieszkańców 
oraz organizacje pozarządowe na terenie gminy Sędziejowice 

do udziału w konsultacjach społecznych 
w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej

Termin konsultacji: 
1 czerwca 2022 r. – 14 czerwca 2022 r.

 
W okresie  konsultacji  projekt  uchwały  oraz  formularz  konsultacyjny  zostanie  udostępniony  do
wglądu i pobrania:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Sędziejowice: www.gminasedziejowice.eu;

2) w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  Sędziejowice:  bip.gminasedziejowice.org
(zakładka Konsultacje społeczne);

3) w pok. nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6;

Wypełniony  formularze  zawierające  opinie  i uwagi  będzie  można  składać  
do 14 czerwca 2022 r. do godz. 15.30 poprzez:
- złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice;
- przesłanie skanu formularza na adres mailowy: promocja@gminasedziejowice.pl;  
- przesłane drogą listowną na adres Urzędu Gminy Sędziejowice,  ul.  Wieluńska 6, 98-160
Sędziejowice.
      Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Wójt Gminy Sędziejowice   

                                                                                    /-/ Dariusz Cieślak


