
UCHWAŁA NR XXXIX/430/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 27 lipca 2021 r. 

w sprawie wyboru miejsca, terminu i formy przeprowadzenia konsultacji Programu Usług Społecznych 

Na podstawie art 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 
społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818), § 1 ust. 1 i ust. 2 oraz § 6 uchwały Nr XXIX/259/2017 Rady Miejskiej 
w Gogolinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 342) Rada Miejska w Gogolinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się miejsce, termin i formę przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gogolin 
Programu Usług Społecznych, zwanego dalej "Programem": 

1) miejsce: teren gminy Gogolin; 

2) termin: 25-31 sierpnia 2021r.; 

3) forma: wyrażanie opinii lub składanie uwag listownie lub przy pomocy narzędzi online. 

§ 2. Imienne wyrażanie opinii lub składanie uwag do Programu odbywać się będzie na formularzu konsultacji, 
który może być złożony: 

1) w wersji papierowej: listownie na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie (adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. 
Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin) lub osobiście (Urząd Miejski w Gogolinie - Biuro podawcze); 

2) w wersji elektronicznej (formularz zeskanowany lub wypełniony elektronicznie) na adres: urzad@gogolin.pl lub 
online na stronie: gogolin.pl zakładka Dla Mieszkańca / Ogłoszenia "Konsultacje Programu Usług Społecznych"; 

3) nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone anonimowo i po terminie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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